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REPRODUKSI SEL DAN METABOLISMA 

======================================================== 

 

Modul  mata pelajaran Biologi  ini (TEMA 5) akan membekali siswa SMA / 

Madarasah Aliyah pada kelas XII semester I dan II, dengan harapan  

memperoleh  pengalaman belajar  dalam  memahami berbagai konsep dan 

proses sains. Dalam setiap kegiatannya modul ini mencoba untuk memberikan 

pemahaman secara konseptual dari materi bahan ajar biologi, dan secara praktis 

membekali siswa untuk dapat memberikan prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

a.Kompetensi Dasar 

Pada Tema 5,  akan membekali siswa tentang reproduksi sel  dan metabolisme 

sel, teori evolusi, dan bioteknologi, serta berbagai kegiatan dan dampak yang 

dihasilkannya, yang dijabarkan dalam materi : pentingnya proses metabolisme 

pada organisme, penerapan konsep dasar dan prinsip hereditas, teori evolusi, 

dan prinsip bioteknologi  

 

b. Tujuan Pembelajaran  

Tujuan secara umum dari modul ini  diharapkan dapat menjelaskan proses 

metabolisma, evolusi dan bioteknologi serta implikasinya pada sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat.Adapun tujuan  khususnya adalah agar 

siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan proses dan fungsi reproduksi sel 

2. Menjelaskan konsep gen, DNA dan kromosom 

3. Menjelskan hubungan gen (DNA)-(RNA)-polipeptida dan proses 

sintesis protein. 

4. Menjelaskan keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan miosis   

5.         Menjelaskan prinsip hereditas  dalam mekanisme pewarisan sifat. 
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6.         Menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi. 

7.         Menjelaskan arti, prinsip dasar, dan jenis-jenis bioteknologi. 

 

Untuk membantu Anda dalam mempelajari kegiatan belajar  ini, ada baiknya 

diperhatikan  beberapa petunjuk belajar berikut ini: 

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan sampai anda memahami 

secara      tuntas tentang apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari 

bahan ajar ini. 

2. Tangkap konsep dasar esensial dan pengertian demi pengertian melalui 

pemahaman sendiri kemudian  diskusikan dengan teman atau tutor 

anda. 

3. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain 

yang relevan. 

4. Mantapkan pemahaman anda dengan mengerjakan latihan dan melalui 

kegiatan diskusi dalam tutorial  dengan teman sejawat. 

5. Jangan lewatkan untuk menjawab soal-soal latihan dalam setiap akhir 

kegiatan belajar. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

 

REPRODUKSI SEL 

 
Salah satu paham yang paling penting dari para ahli biologi pada 

abad ke-19 , bahwa setiap sel yang ada di bumi ini berasal dari sel 

yang ada sebelumnya. Pusat informasi genetik dan pusat pengendalian  

metabolisme sel terdapat pada inti atau nukleus, tepatnya pada 

kromosom. 

Setiap hari, pada sumsum tulang seorang manusia yang sehat 

dihasilkan 2 juta sel darah merah, masing-masing dengan bentuk 

cawan konkaf yang sama dan warna merah yang serupa. Penjelasan 

mengenai hal tersebut berkaitan dengan reproduksi organisme dan sel. 

Suatu sel alga tunggal hanya dapat menghasilkan sel alga serupa, 

seekor siput hanya akan menghasilkan siput lagi, bukan cumi-cumi 

atau burung. Kemampuan untuk kawin berdasarkan pada prinsip 

biologik dasar : ketika sel berreproduksi, akan mengikuti perintah 

untuk membangun sel baru, yang serupa dengan sel induknya. 

Pewarisan informasi genetik  (kromosom) dibagi secara seimbang dan 

pasti kepada masing-masing sel baru, yang bertanggung jawab dalam 

kemiripan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

 

A. Peran Nukleus, Kromosom dan  Gen  

Nukleus : organel yang paling menonjol pada sebagian besar sel 

eukariot adalah nukleus (inti sel), berbentuk bulat dan memiliki 

membran yang berpori. Dalam nukleus terdapat kromosom, yang 

mengandung informasi genetik atau cetakan untuk membuat protein 

sel, dan secara tidak langsung untuk berbagai fungsi sel lainnya. 

Pada awal tahun 1870an, para ahli biologi mengamati sebuah sel 

sperma yang memasuki dan membuahi sel telur. Dari pengamatan ini 

disimpulkan bahwa nukleus membawa sifat genetik orang tuanya ke 



suatu embrio. Seorang ahli biologi Jerman bernama Joachim 

Hammerling pada tahun 1930an , melakukan  penelitian terhadap alga 

hijau unisel Acetabularia, dari pengamatan ini diketahui bahwa 

informasi yang terdapat pada nukleus merupakan dasar dari bentuk 

arsitektur sel. Beberapa penelitian yang dilakukan setelah itu, 

menyatakan bahwa nukleus dibutuhkan sebagai tempat informasi 

yang menentukan struktur sel.  

 

Kromosom : Jika nukleus mengandung informasi genetik, dalam 

bentuk apa penyimpanannya?. Melalui pengamatan mikroskopik 

diketahui adanya struktur khusus dalam nukleus sebuah sel yang 

sedang membelah, yang terwarnai dan terlihat berwarna merah atau 

ungu. Struktur ini disebut kromosom. Sel setiap spesies memiliki 

karakteristik jumlah kromosom : sel manusia memiliki 46; tanaman 

kapas, 52; kalkun, 82; dan beberapa sel memiliki lebih dari 1000. 

   
Gambar 5.1 (a) Selama pembelahan sel,  kromosom 
(perbesaran 200 X) terlihat sebagai badan padat dalam nukleus, 
(b) Dengan perbesaran 20.000 X, masing-masing badan padat 
atau batang terlihat sebagai lilitan benang atau rantai DNA dan 
protein. Kromosom ini berduplikasi menjadi dua kromatid yang 
serupa dan berdampingan, diikat oleh sentromer.  

 
Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa informasi pada 

kromosom adalah  melalui gen yang substansi kimianya DNA 

(deoxyribonucleic acid). Di bawah mikroskop cahaya, kromosom 



dalam sel yang sedang membelah dan diwarnai, berupa batang 

fleksibel, padat, seperti terlihat pada gambar 2-1(a), setiap kromosom 

disusun oleh lilitan rapat rantai DNA dan bergabung dengan protein 

yang membentuk simpul menjadi “batang samar” dengan suatu 

patahan yang disebut  sentromer terlihat pada gambar.  

Jika kromosom sepanjang 1 cm, lilitan molekul DNA nya 

direntangkan dapat memiliki panjang yang sama dengan lapangan 

sepakbola. Jelaslah bahwa pengemasan dari “benang” menjadi “bola” 

akan menjadi lebih efisien. Dan para ahli biologi sudah menemukan 

bahwa lilitan DNA yang rapat tadi mengelilingi kelompok protein 

bermuatan positif yang disebut histon, keduanya membentuk 

kompleks yang disebut nukleosom (gambar 2-2 a dan b). Nukleosom 

tersebut diperkirakan berinteraksi satu dengan lainnya untuk 

membentuk sebuah selenoid, suatu silinder fleksibel berdiameter 30 

nm (gambar 2-2c) yang dililitkan membentuk putaran (loops) (gambar 

2-2d) yang melekat pada pusat penggantungan yaitu suatu protein 

nonhiston oleh suatu enzim yang disebut topoisomerase (gambar 2-

2e). Gabungan loops dan topoisomerase membentuk batang melilit 

berdiameter 250 nm (gambar 2-2f). Lilitan kembar dengan arah yang 

berlawanan pada kromatid yang serupa (gambar 2-2g). Ribuan gen 

terdapat sepanjang masing-masing molekul DNA, dan enzim 

topoisomerase membantu merapihkan simpul pada DNA. Kromosom 

eukariot, dari tumbuhan, protista , dan pada manusia memiliki ujung 

khusus yang disebut telomer, disusun oleh urutan DNA dengan 

pengulangan yang tidak biasa. Hal ini rupanya berfungsi untuk 

melindungi DNA selama berreplikasi. 

Gabungan DNA, protein histon dan protein nonhiston oleh para 

ahli biologi disebut kromatin. Ketika sel beristirahat berada diantara 

fase pembelahan sel, kromatin melekat pada lamina nukleus, suatu 

jaringankerja filamen intermediet pada permukaan dalam dekat 

membran nukleus. Kromosom dalam nukleus yang sedang tidak 



membelah tidak memutar dan kusut seperti kumpulan benang. 

Mendekati saat pembelahan sel kromosom terpisah dari kumpulan 

tadi dan membentuk superkoil atau lilitan, memadat, yang dianggap 

sebagai bentuk mirip batang fleksibel. 

 
 

Gambar 5.2 (a,b). Molekul DNA mengelilingi kelompok delapan 
protein histon, membentuk nukleosom.(c). Nukleosom dikemas 
menjadi silinder yang disebut selenoid. (d,e) Selenoid dililitkan 
membentuk putaran dan dilekatkan oleh enzim topoisomerase kepada 
protein pusat penggantungan. (f) Loop dan pusat penggantungan 
membentuk batang melilit. (g) Lilitan tersebut terlihat sebagai 
kromosom pada metafase, diperlihatkan pada foto tersebut.  

 
 

DNA : merupakan tangga tali terpilin (heliks ganda), terdiri dari dua 

rantai polimer nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen 

pada basa nitrogen yang berpasangan (A – T), (G – C).  

Molekul DNA disusun oleh : 

- 2 Basa Nitrogen  yaitu : (1). Purin (terdiri dari Adenin [A], 

Guanin [G], dan (2). Pirimidin ( terdiri dari Timin [T], dan 

Sitosin [C]);  

- Gugus Fosfat; dan  

- Gula (Deoksiribosa).  

 

 



 
 

Gambar 5.3  Satu rantai molekul DNA dan subunit-subunitnya 

 

 

 

B. Replikasi DNA 

 
Replikasi DNA adalah proses pengkopian atau pembentukkan 

DNA baru dari DNA lama, hal ini diperlukan sebelum sel melakukan 

pembelahan. 

 
 

Gambar 5.4 Mekanisme Replikasi DNA. Karena DNA dibuat 
hanya ke arah 5’-3’, hanya satu rantai induk dapat dikopi terus 
menerus (kiri), rantai lainnya dikopi terputus-putus dan 
dihubungkan secara kovalen oleh DNA-ligase (kanan). 

 



Molekul DNA yang panjang dikemas membentuk superkoil pada 

kromosom,  memiliki ratusan tempat dimana replikasi DNA dapat 

terjadi  dari dua arah secara simultan. Replikasi DNA dimulai dengan 

sintesis RNA primer sebagai rantai pengkopi pemula. Selanjutnya 

RNA mengkopi dengan arah 5’ menuju 3’, demikian juga pada rantai 

DNA yang satunya, sehingga terbentuk garpu replikasi. Proses ini 

terus berlangsung sampai terbentuk molekul DNA  baru. 

.  

C. Beberapa Tipe Reproduksi  Sel 

(1). Pembelahan Sel  Langsung (Biner) 

Inti sel bakteri dan beberapa alga uniseluler tidak memiliki 

membran (prokariot), kromosomnya sirkuler atau berbentuk 

lingkaran, disebut nukleoid. Ketika sel akan membelah kromosom 

dan seluruh isi sel digandakan , selanjutnya sel membelah menjadi 2 

sel yang baru tanpa melalui siklus sel seperti proses reproduksi  pada 

sel eukariot. 

Pada sel bakteri terjadi pembelahan biner atau pembelahan sel 

menjadi dua sel anak yang identik atau serupa. Pembelahan sel secara 

biner dimulai ketika sel mulai memanjang dan dinding sel tua 

membelah pada tempat dekat bagian tengah sel. Pada bagian tengah, 

kromosom bakteri yang sirkuler melekat pada membran plasma. 

Enzim-enzim segera memisahkan dua rantai DNA. Setelah replikasi 

DNA dimulai, titik awal perlekatan terhadap membran plasma 

menjadi dua titik, membran baru disisipkan diantara keduanya, dan 

bergerak menjauh. Bahan dinding sel baru mulai dibentuk pada 

tempat tersebut, membentuk septum yang meluas ke arah luar selama 

sel membelah menjadi dua.   

 

 

 



                  
Gambar 5.5  (a). Tahap-tahap pembelahan biner pada bakteri, 
dimulai dari replikasi DNA, dinding sel melebur, dan membran 
plasma baru dibentuk di antara dua tempat dimana molekul DNA 
dilekatkan pada membran tersebut. Membran plasma selanjutnya 
melekuk ke dalam, dibentuk bahan dinding sel baru pada septum 
(sekat) untuk melengkapi pembelahan sel.  . (b) Sel bakteri yang 
sedang membelah setelah septum dibentuk (perbesaran 33.000 x). 

 

 
(2). Mitosis 

Siklus sel terdiri dari :  

(a). Interfase (tahap persiapan) yaitu :  fase G1 berlangsung selama 

15 jam sampai beberapa bulan, tahap terjadinya metabolisme dan 

sintesis berbagai komponen sel, untuk pertumbuhan sel. Dilanjutkan 

fase S berlangsung selama 10 jam, tahap terjadinya replikasi DNA 

kromosom dan sintesis histon. Dilanjutkan  fase G2  berlangsung 

selama 2 jam, pertumbuhan sel  dan metabolisme normal berlanjut 

sampai terjadi Mitosis. 

 

 

 



 
 

Gambar 5.6 Tahap tahap pembelahan sel secara mitosis. 

 

(b). Mitosis 

Profase : membran inti hancur, kromosom memendek, sentriol 

bereplikasi dan berpisah, nukleoli (anak inti) menghilang. 

Metafase : sentriole berada pada dua kutub, muncul spindle/ 

benang-benang gelendong, kromosom berada pada bidang equator, 

sentromer terbagi dua 



Anafase : tiap kromosom terbagi dua, berpisah, masing-masing 

menuju ke arah kutub berlawanan 

Telofase : benang gelendong menyusut, membran inti terbentuk 

kembali, nukleoli terlihat kembali, kromosom mulai memanjang.       

Mitosis selesai dilanjutkan dengan sitokinesis : sitoplasma terbagi 

dua, pada sel hewan membran sel melekuk, kromosom kembali ke 

ukuran semula. Pada sel tumbuhan membran sel tidak melekuk, tapi 

terbentuk lempengan sel di bagian bidang pembelahan. 

 
   

       Gambar 5.8 Sitokinesis pada sel hewan (a), dan sel tumbuhan (b). 

 
(3). Meiosis 

Siklus sel terdiri dari :  

(a). Interfase (tahap persiapan) yaitu :  fase G1 berlangsung selama 

15 jam sampai beberapa bulan, tahap terjadinya metabolisme dan 

sintesis berbagai komponen sel, untuk pertumbuhan sel. Dilanjutkan 

fase S berlangsung selama 10 jam, tahap terjadinya replikasi DNA 

kromosom dan sintesis histon. Dilanjutkan  fase G2  berlangsung 

selama 2 jam, pertumbuhan sel  dan metabolisme normal berlanjut 

sampai terjadi Meiosis. 

(b). Meiosis 

Profase  I : membran inti  hancur, kromosom memendek, sentriol 

bereplikasi dan berpisah, nukleoli/anak inti menghilang, terdapat 



kompleks sinaptik yang menghubungkan pasangan kromosom yang 

homolog, dan berperan sebagai reslueting. 

Metafase  I : sentriol berada pada dua kutub, muncul spindle/ 

benang-benang gelendong, kromosom homolog yang dihungkan 

kopleks sinaptik berada pada bidang equator. 

Anafase  I : kromosom yang homolog berpisah bergerak ke arah 

kutub berlawanan, sentromer tidak terbagi dua. 

Telofase  I : benang gelendong menyusut, membran inti terbentuk 

kembali, nukleoli terlihat kembali, kromosom mulai memanjang , 

jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom sel induk. 

Meiosis I  selesai dilanjutkan dengan  

sitokinesis : sitoplasma terbagi dua, sekarang sel anak hanya 

memiliki  jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel 

induk, masing-masing kromosom memiliki dua kromatid. 

Interfase meiosis : sel induk menjadi dua sel anak dengan jumlah 

kromosom setengah dari induknya. 

Profase II : kromosom memadat, membran inti hancur, sentriol 

bereplikasi dan berpisah. 

Metafase  II : sentriol berada pada dua kutub, terbentuk benang 

gelendong, kromosom berada pada bidang equator/lempeng metafase. 

Anafase  II : sentromer terbagi, kromosom pada tiap sel terbagi 

menjadi dua kromatid, kromatod berpisah menuju arah berlawanan, 

dan terjadi sitokinesis.  

Telofase II:  terbentuk 4 sel anak, masing-masing memiliki 

jumlah kromosom setengah dari induknya. Setiap kromosom hanya 

mengandung satu kromatid (sel haploid/ n).  

 
Meiosis terjadi pada sel germa atau sel gamet (sperma dan  sel 

telur/ovum), hal yang penting adalah jika terjadi pembuahan maka 

zigot (calon individu baru) akan memiliki jumlah kromosom yang 

sama dengan jumlah kromosom orang tuanya ( n + n  menjadi  2n). 



Meiosis  menyebabkan terjadinya variasi genetik pada individu 

baru. Hal ini terjadi, karena setiap sel kelamin berisi kromosom yang 

berbeda dengan kromosom  orang tuanya. Selanjutnya pada 

pembuahan, kromosom  dalam sel sperma akan bergabung dengan 

kromosom dalam sel telur selanjutnya menghasilkan sifat gabungan 

yang berbeda dengan orang tuanya. 

Meiosis juga dapat menimbulkan kelainan genetik, jika 

pemisahan kromosom gagal terjadi. Contoh : manusia yang memiliki 

kromosom no.21 tiga buah, atau kelainan seksual karena manusia 

memiliki kromosom sex /penentu jenis kelamin lebih dari 2 buah ( 

xxx, xxy), dll. 

                            

 
 
 
 
 

    Gambar 5.9 Tahap-tahap pembelahan sel secara meiosis. 

 



 

SOAL DAN LATIHAN  

 

 

A. Jawablah pertanyaan dengan singkat 

1. Apa nama organel sel yang mengandung informasi genetik? Apa 

nama struktur yang mengandung informasi tersebut? Jelaskan 

bagian-bagian molekul yang menyusun struktur tersebut. 

2. Apa nama tipe pembelahan sel yang tidak mengalami siklus sel? 

Mengapa?  

3. Apa yang dihasilkan dalam mitosis? Apakah masing-masing sel 

anak menerima kromosom yang serupa/identik? 

4. Apa yang dihasilkan dalam meiosis? Apakah masing-masing sel 

haploid  menerima kromosom yang serupa/identik? 

 

Untuk dapat menjawab latihan secara lengkap. Carilah buku-buku 

dan bahan bacaan lain yang memuat tentang reproduksi sel, dan Anda 

dapat mengacu pada  rambu-rambu pengerjaan latihan berikut : 

1. Nukleus merupakan tempat menyimpan informasi genetik yang 

terletak pada kromosom. Kromosom tersusun dari molekul DNA 

rantai ganda, protein histon dan protein nonhiston. 

2. Pembelahan biner merupakan tipe pembelahan sel secara 

langsung, satu sel menjadi dua sel baru. Terjadi pada bakteri, ragi, 

dan alga uniseluler tertentu. Dalam pembelahan biner DNA 

langsung mengalami replikasi dan membran serta dinding sel 

selanjutnya dibangun untuk menghasilkan dua sel baru.  

3. Pada mitosis, sel membelah menjadi 2 sel baru yang  sifatnya  

sama dengan sel induknya (sel diploid  membentuk  sel diploid 

atau 2n  2n).  Jumlah kromosom sel induk sama dengan sel 

anak.  



4. Pada meiosis, sel membelah menjadi 4 sel baru yang sifatnya tidak 

sama dengan sel induknya (sel diploid membentuk  sel haploid 

atau 2n  n). Jumlah kromosom sel anak setengahnya dari sel 

induk. 

 

 

 

B. Petunjuk :    Pilihlah       A. Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 

                                                            B. Jika jawaban 1 dan 3 benar 

                                              C. Jika jawaban (2),       dan (4) benar 

                                              D. Jika jawaban (4) saja yang    benar 

 

 

1. Molekul utama yang menyusun kromosom terdiri dari : 

(1). DNA rantai-ganda 

(2). Protein histon 

(3). Protein nonhiston 

(4). RNA 

2. Siklus sel yang termasuk interfase adalah : 

(1). Fase G1 

(2). Fase S 

(3). Fase G2 

(4). Fase M 

3. Ciri pembelahan secara mitosis yang utama adalah : 

(1). Satu sel induk menghasilkan 2 sel anak 

(2). Satu sel induk menghasilkan 4 sel anak 

(3). Jumlah kromosom induk sama dengan sel anak 

(4). Jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk 

4. Ciri pembelahan secara meiosis yang utama adalah : 

1). Satu sel induk menghasilkan 2 sel anak 

(2). Satu sel induk menghasilkan 4 sel anak 



(3). Jumlah kromosom induk sama dengan sel anak 

(4). Jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk 

5. Pembelahan sel secara biner atau langsung dapat terjadi pada : 

(1). Amoeba 

(2). Bakteri 

(3). Alga 

(4). Ragi 

6. Pembelahan secara mitosis dapat terjadi pada sel berikut ini :  

(1). Sel epitel 

(2). Sel otot 

(3). Sel saraf 

(4). Sel gamet 

7. Pembelahan secara meiosis dapat terjadi pada sel berikut ini : 

(1). Sel telur 

(2). Sel saraf 

(3). Sel sperma 

(4). Sel epitel 

8. Hormon pada tumbuhan yang dapat memicu pembelahan sel pada 

akar, batang dan daun adalah : 

(1). Somatomedin 

(2). Insulin 

(3). Giberelin 

(4). Sitokinin 

9. Faktor yang dapat memicu pembelahan pada semua sel hewan 

adalah : 

(1). Somatomedin 

(2). Giberelin 

(3). Insulin  

(4). Sitokinin 

10. Faktor yang dapat menghambat pembelahan sel pada hewan adalah 

: 



(1). Somatomedin 

(2). Giberelin 

(3). Insulin  

(4). Chalone 

 

 

 

REFLEKSI 

Untuk mengetahui kebenaran jawaban Anda, bandingkan 

dengan kunci jawaban pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jumlah 

jawaban yang benar, selanjutnya hitung tingkat penguasaan Anda 

terhadap materi di atas dengan menggunakan rumus : 

 

                              Jumlah jawaban yang benar 
Tingkat penguasaan =  ------------------------------------   X  100% 
                                                        10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100%  =   baik sekali 

80% -   89%  =   baik 

70% -   79%  =   cukup 

        <   69%  =   kurang 

 Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda 

dapat meneruskan untuk mempelajari Kegiatan belajar 2. Bagus! Akan 

tetapi, bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus 

mengulangi mempelajari materi di atas terutama bagian yang belum 

Anda kuasai. 

 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 2 

 

METABOLISME SEL 

 
Jutaan reaksi kimia berlangsung untuk mendukung aktifitas dalam 

kehidupan, seperti pertumbuhan, perkembangan, penggunaan energi, 

kepekaan terhadap rangsang, dan sebagainya. Reaksi-reaksi kimia 

tersebut berlangsung  dan memiliki pola yang saling berhubungan, 

yang dikontrol oleh enzim. 

Kombinasi dari reaksi-reaksi kimia yang saling berhubungan 

tersebut membutuhkan waktu dalam sel dan mengacu pada 

metabolisme. Metabolisme melibatkan reaksi endergonik yang 

membutuhkan energi, dan reaksi eksergonik yang  melepaskan energi. 

Sebagian besar reaksi yang membutuhkan energi tersebut 

dilibatkan dalam penyusunan (sintesis) molekul biologik yang 

diperlukan seperti asam amino, lemak, protein, asam nukleat, dan 

karbohidrat. Reaksi biosintesis ini disebut anabolisme. Sebaliknya, 

reaksi pemecahan atau pencernaan dan menghasilkan bahan buangan 

serta energi, atau reaksi degradatif ini secara keseluruhan disebut 

katabolisme. 

Reaksi anabolisme yang membutuhkan energi sering berpasangan 

dengan reaksi katabolisme yang menghasilkan  energi. Enzim 

berperan sebagai katalis  pada setiap tahap reaksi,  yang merubah  

tahap demi tahap bahan awal,  menambahkan gugus fosfat, 

memindahkan gugus hidroksil sampai terbentuk produk akhir. 

Sejumlah enzim terlibat dalam serangkaian reaksi rantai yang 

panjang. Akibat aktivitas enzim yang bertahap tersebut, baik 

menyusun maupun memecah, terbentuk serangkai reaksi yang disebut 

jalur metabolik 

 

 



A. Kontrol Enzim Dan Jalur Metabolik 

Enzim dan jalur metabolik harus diatur jika sel merupakan fungsi 

gabungan antara suplai energi dengan bahan mentah, ketika keduanya 

diperlukan. 

Metabolisme seluler merupakan subyek dalam mengontrol bagian 

internal dan eksternal.  Kontrol internal antara lain ; hormon (molekul 

yang dihasilkan melalui aktivitas enzim dalam sel tubuh). Mekanisme 

kontrol internal termasuk reaksi-balik penghambatan dalam sel. 

 

B. Katabolisme 

Katabolisme merupakan reaksi degradasi (penguraian) untuk 

memecah atau mencerna dan menghasilkan bahan buangan serta 

menghasilkan energi.  

Setiap detik,  dalam sel hidup terjadi pemecahan nutrien untuk 

melepaskan energi. Sejumlah energi yang dihasilkan selama proses 

katabolisme, disimpan  dalam bentuk molekul khusus yaitu ATP 

(adenosin triphosphat) dan energi perantara ( misalnya :  ADP 

[adenosin diphosphat], AMP [adenosin monophosphat],  NAD + 

[nicotinamide adenine dinucleotide] dan FAD [flavin adenin 

dinucleotide]) lainnya. Energi tersebut dibutuhkan untuk membangun 

bagian sel yang baru, untuk pertumbuhan, pembuangan, reproduksi, 

pergerakan dan berbagai aktifitas lainnya. Sel memperoleh energi 

untuk berbagai aktivitas tersebut melalui pemanfaatan energi dari 

nutrien,  contohnya terjadi pada proses fermentasi dan respirasi sel. 

 

1.  ATP 

Kerja sel secara konstan untuk memelihara suplai energi yang 

tersimpan dalam molekul ATP. ATP merupakan nukleotida yaitu 

gabungan 1 molekul adenosin (nukleosida =  adenin  +  ribosa) 

dengan 3 gugus fosfat. 



Untuk beberapa saat, sekitar 10 miliar molekul ATP dapat 

terlarut dalam sitoplasma sel hewan atau sel tumbuhan tertentu. 

Energi yang disimpan dalam molekul ATP akan dilepaskan jika 

ATP  dipecah menjadi senyawa yang berhubungan yaitu ADP dan 

fosfat anorganik. Selama reaksi ini sebagian terlepas dalam bentuk 

panas, dan dilepaskan untuk digunakan dalam berbagai reaksi 

endergonik lainnya. 

 

  

Gambar. Struktur ATP sebagai sumber energi (a), hidrolisis 

ATP,ADP,AMP (b) 

 

Kemampuan ATP  untuk menyimpan dan melepaskan energi 

bergantung pada strukturnya dan dari molekul yang berhubungan 

yaitu ADP dan AMP. Kemampuan ATP untuk menyimpan dan 

melepas energi juga berhubungan dengan ujung gugus fosfat. 

Penambahan gugus fosfat terhadap ADP dan AMP membutuhkan 

energi, sebaliknya pemindahan gugus fosfat dari ADP dan AMP  ke 

senyawa lain akan melepaskan energi. Pemindahan gugus fosfat  dari 

ATP ke senyawa lain misalnya air, disebut fosforilasi. Pemecahan 

ATP membentuk ADP dan fosfat  anorganik (Pi). 



Dalam sel terjadi sejumlah besar reaksi fosforilasi, sedangkan 

kebalikan dari reaksi ini  yaitu gugus fosfat anorganik  ditambahkan 

kepada ADP, membutuhkan energi 8 kkal per mol untuk membentuk 

ATP. 

 

2. Reaksi reduksi-oksidasi  

Bagaimana energi  dari nutrien disalurkan ke ATP, dan tidak 

mudah hilang sebagai panas?. 

Reaksi metabolik kunci dalam suatu sel melibatkan reaksi 

reduksi-oksidasi, aliran elektron dari satu molekul ke molekul lainnya 

yang berfungsi semacam energi langsung dalam sel tersebut. Oksidasi 

merupakan perpindahan elektron dari satu atom atau senyawa. 

Reduksi merupakan penambahan elektron dan secara bersamaan 

terjadi pengurangan muatan. 

Pada beberapa reaksi reduksi-oksidasi dalam mahkluk hidup, 

elektron ditransfer dalam bentuk atom hidrogen yang mengandung 

satu proton (H+) dan satu elektron (e -).  

Seperti transfer elektron, transfer atom hidrogen juga menempati 

reaksi pasangan. Dua koenzim penting terdapat sebagai pembawa 

elektron pada sejumlah reduksi-oksidasi metabolik. Koenzim tersebut 

yaitu : NAD + (nicotinamide adenine dinucleotide) dan struktur 

analognya yaitu FAD (flavin adenin dinucleotide). 

Ketika NAD+ direduksi menjadi NADH, dua elektron dan satu 

proton ditambahkan kepada suatu molekul; kemudian elektron dapat 

ditransfer selama tahapan reaksi, yang menyediakan sejumlah suplai 

energi sel dari ATP. 

Koenzim tersebut tersedia sebagai energi perantara, yang 

membawa elektron dan hidrogen dari tahapan reaksi  glikolisis dan 

tahap awal respirasi seluler, kemudian mengambil serta menyusunnya 

dalam membran mitokondria. Hidrogen mengendalikan sintesis ATP, 

yang pada gilirannya berperan sebagai sumber energi sel. 



 

3. Respirasi 

Proses respirasi merupakan reaksi oksidasi atau pemecahan 

bahan organik  menjadi molekul yang lebih sederhana dan 

menghasilkan energi. Bahan untuk dioksidasi dapat berupa 

karbohidrat, lemak, atau protein menghasilkan CO2 , H2O dan energi. 

Respirasi dapat disamakan dengan pembakaran, tetapi pelepasan 

energinya secara bertahap, sedikit demi sedikit, temperatur rendah,  

dengan bantuan enzim, penggunaan energi lebih efisien (berupa ATP). 

Sedangkan pada pembakaran energi dibebaskan sekaligus, dengan 

temperatur tinggi, energi berupa panas dan cahaya serta tanpa bantuan 

enzim. 

Respirasi berfungsi : menghasilkan energi dan senyawa antara. 

Contohnya respirasi glukosa, yang  terdiri dari beberapa rangkaian 

reaksi yaitu:  

(1). Glikolisis : proses pemecahan  1 molekul glukosa menjadi 2 

molekul asam piruvat, dan 8 ATP (terjadi dalam sitosol/sitoplasma) 

(2). Dekarboksilasi oksidatif piruvat : asam piruvat melalui 

beberapa tahap reaksi diubah menjadi asetil- koenzim a, dan 

menghasilkan 6 ATP (terjadi pada matriks mitokondria) 

(3). Daur asam sitrat (siklus Krebs/ daur asam trikarboksilat): 

asetil- koenzim a memasuki siklus ini, akan menghasilkan 24 ATP 

(terjadi pada matriks mitokondria). 

(4). Transfer hidrogen dan elektron : terjadi pada membran 

mitokondria, berfungsi menerima atom hidrogen dan elektron yang 

dilepaskan pada proses glikolisis, proses dekarboksilasi oksidatif 

piruvat dan daur Krebs. Jadi seluruh atom hidrogen dan elektron yang 

masuk ke sistem ini akan menghasilkan ATP. 

Jadi  respirasi 1 molekul glukosa dapat menghasilkan 36 ATP. 

Asam piruvat dari proses glikolisis, jika tidak ada oksigen akan 



diubah menjadi asam laktat (misalnya : pada otot), atau menjadi 

alkohol/ etanol (misalnya: pada proses peragian/fermentasi) 

 

 
 

Gambar. Glikolisis (a), dekarboksilasi oksidatif piruvat dan siklus asam 

sitrat(b),  dan sistem transfer elektron (c). 

 

 



 

 

C. Anabolisme 

Anabolisme merupakan reaksi penyusunan atau sintesis bahan 

mentah menjadi produk akhir dan membutuhkan energi. Misalnya 

reaksi fotosintesis, sintesis protein ,dll 

 

1.  Fotosintesis 

Fotosintesis merupakan reaksi penyusunan karbohidrat dari 

bahan-bahan anorganik (CO2 dan H2O) dengan bantuan cahaya 

matahari . Fotosintesis terjadi hanya pada sel tumbuhan hijau, alge, 

protista dan bakteri tertentu. 

Selama proses fotosintesis,  sinar matahari ditangkap dan 

digunakan untuk merubah bahan anorganik (CO2 dan H2O)  menjadi 

karbohidrat (C6 H12O 6  atau  [CH2O] ) dan  oksigen (O2). Pigmen 

berwarna hijau (klorofil) merupakan kunci utama reaksi ini. 

Fotosintesis memiliki dua tahap reaksi, yaitu:  

Tahap (1) fase fotolisis = fase fotofosforilasi (reaksi Hill/reaksi 

terang), berlangsung dengan adanya cahaya, terjadi terutama pada 

grana, menghasilkan ATP dan NADPH . Pada tahap ini  air (H2O) 

dipecahkan, dan (O2) dilepaskan ke lingkungan, proses ini bergantung 

pada kekuatan energi cahaya maka disebut reaksi tergantung-cahaya. 

Produksi energi-tinggi pada tahap ini (ATP dan NADPH/ coenzim 

pembawa elektron) mengendalikan reaksi fotosintesis tahap (2). 

Tahap (2). Fase reduksi karbondioksida (CO2 ) = fase fikasasi (CO2 ) 

/asimilasi (CO2)/reaksi gelap, berlangsung pada stroma, memerlukan 

ATP, NADPH, dan menghasilkan karbohidrat. Pada ini atom hidrogen 

(H) mereduksi (CO2) menjadi karbohidrat, reaksi ini dapat terjadi 

dengan atau tanpa cahaya disebut reaksi tidak tergantung-cahaya. 

  



 Ketika air H2O dipecahkan, (O2) dilepaskan ke lingkungan; 

selanjutnya atom hidrogen (H) mereduksi (CO2) menjadi karbohidrat. 

Untuk membangun molekul glukosa diperlukan bahan anorganik(H2O  

dan CO2)  dan energi  sekitar 2000 kkal  per mol  glukosa. 

 Selain bahan anorganik (CO2 dan H2O), cahaya dan pigmen 

hijau (kloroplas) sangat berperan pada proses fotosintesis. 

(a). Pigmen: berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. 

Dalam fotosintesis terlibat beberapa pigmen 1). Klorofil/pigmen hijau: 

(klorofil a dan klorofil b);  dan 2). Karotinoid ( karotin dan xantofil). 

 Unit fotosintetik adalah  kelompok pigmen yang melaksanakan 

fotosintesis. Klorofil a /kloroplas : pigmen paling penting, sebagai 

pusat terjadinya reaksi fotosintesis. Karotinoid  dan klorofil b:  

berperan sebagai  sebagai pigmen  antena, fungsi pigmen antena ini 

untuk meneruskan energi ke pigmen utama (pigmen pusat 

reaksi/klorofil a ). Dalam kloroplas, pigmen antena dengan klorofil 

berfungsi bersama dengan sejumlah polipeptida dan molekul 

penerima serta pemberi elektron dalam membran tilakoid, dan 

keseluruhannya disebut fotosistem. 

 Tumbuhan hijau memiliki dua tipe fotosistem, pertama : 

fotosistem I , merupakan klorofil pusat reaksi yang sangat kuat 

menyerap cahaya dengan panjang gelombang sekitar 680 nm disebut 

p680 (untuk pigmen 680), klorofil ini mengirim elektron melalui 

sejumlah pusat besi-sulfur ke NADP+ sebagai penerima energi;  

kedua:  fotosistem II, klorofil pusat reaksi , disebut p700, yang 

menyerap panjang gelombang 700 nm.  

 

 



 
 

 

                        Gambar. Sel tumbuhan (a), struktur kloroplas tempat terjadinya        

                      fotosintesis (b), granum (c), membran tilakoid (d). 

 

 Pada sel eukariotik, dua tahap fotosintesis terjadi pada kloroplas. 

Kloroplas mempunyai bermacam bentuk, sebagian besar berbentuk 

lonjong seperti pisang, tipe sel tertentu memiliki 20-80 kloroplas.  

 Dalam kloroplas terdapat matriks seperti gel yang disebut 

stroma mengandung ribosom yang merupakan ‘mesin’ untuk sintesis 

protein, serta dna yang membentuk gen, berfungsi menghidupkan dan 

mematikan respon terhadap cahaya. Sejumlah protein esensial 

kloroplas disandi dalam dna nuklear sel, disintesis dalam sitoplasma 

selanjutnya dipindahkan ke kloroplas. 

 Struktur yang paling menonjol dalam kloroplas adalah tumpukan 

kantung tipis yang disebut grana, setiap kantung tipis pada satu 

granum disebut tilakoid, membran tilakoid mengelilingi bagian 

dalamnya yang disebut lumen. 

 Klorofil, enzim dan kofaktor yang berperan pada reaksi 

bergantung-cahaya disimpan dalam membran tilakoid. Sebagian besar 

enzim yang mengkatalisis reaksi tidakbergantung-cahaya ditemukan 

dalam stroma, atau matriks yang mengelilingi tumpukan tilakoid. 

 



(b). Cahaya 

Cahaya yang terlihat merupakan suatu bentuk radiasi 

elektromagnetik. Radiasi demikian memiliki komponen partikel dan 

gelombang.  

PANJANG GELOMBANG 

Sinar Gamma Sinar X Ultra-

violet 

 Inframerah Gelombang 

radio 

Panjang gelombang  1nm         100nm                              1m 

 

Cahaya Terlihat 

lembayung           biru         hijau                 kuning       oranye      

merah      

380nm                                       energi                                        750 

mm                                                                                                

 Rendah                                                                                  Tinggi 

 

 

Gambar . Spektrum cahaya elektromagnetik. 

 

2. Sintesis protein 

a. Protein 

Kira-kira 50% dari berat kering organisme yang hidup adalah  

protein. Variasi fungsi protein sama banyaknya dengan variasi fungsi 

kehidupan itu sendiri.  

Protein berada sebagai : 

(1). Protein Fungsional, contohnya : (a). Sebagai katalisator pada 

ribuan reaksi biokimia dalam tubuh, katalisator ini disebut enzim; (b) 

sebagai pengangkut O2 dan CO2 (hemoglobin darah); (c) sebagai alat 

pergerakan pada sel-sel otot (aktin dan miosin); (d) zat antibodi  yang 

mampu melumpuhkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh; dll 

(2). Protein struktural, sebagai komponen penyusun sel. 



Protein merupakan polimer yang linier dan tidak bercabang, 

monomer  

penyusunnya adalah asam amino. Asam amino berjumlah 20 macam, 

struktur asam amino terdiri dari : 

(1). Satu atom Hidrogen 

(2). Satu gugus amino (-NH2) 

(3). Satu gugus karboksil (-COOH) 

(4). Lain-lain disebut gugus “R”, sifat gugus “R” ini  yang 

menentukan golongan asam amino (bersifat asam, basa, 

hidrofobik,hidrofilik) 

 

b. Struktur Asam Nukleat 

Asam nukleat ada dua macam : (a). DNA dan b). RNA. 

Sedangkan DNA dan RNA merupakan polimer (rantai  nukleotida). 

Setiap nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gugus phosphat, gula.  

Molekul DNA tersusun dari :  

- Dua macam Basa Nitrogen yaitu (1). Purin (terdiri dari Adenin 

[A], Guanin [G], dan (2). Pirimidin ( terdiri dari Timin [T], dan 

Sitosin [C]);  

- Gugus Fosfat; dan  

- Gula [Deoksiribosa]. 

DNA merupakan tangga tali terpilin (heliks ganda), terdiri dua 

rantai polimer nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen 

pada basa nitrogen yang berpasangan (A – T), (G – C). 

RNA mengandung : 2 Basa Nitrogen Yaitu : (1). Purin  (terdiri 

dari Adenin [A], Guanin [G], dan (2). Pirimidin (terdiri dari Urasil 

[U], Dan Sitosin [C]; Gugus Fosfat; Gula[Ribosa]. 

RNA terdiri dari satu rantai  nuklotida (bisa terdiri dari 80 – 

lebih dari 1000 nukleotida). Macam RNA terdiri dari : messenger 

RNA[mRNA], transfer RNA[tRNA],  dan ribosom RNA[rRNA] 

 



 

c. Kode/Sandi Genetik 

DNA terdapat pada  kromosom yang berfungsi sebagai sumber 

informasi genetik mahkluk hidup. Setiap satu informasi (satu protein 

disandi oleh satu gen). Kromosom terdapat dalam inti sel. 

Setiap rantai protein yang disintesis, informasinya disalin dari 

rantai  DNA oleh m RNA, selanjutnya akan diterjemahkan oleh  t 

RNA menjadi  bermacam-macam asam amino. 

Setiap asam amino dikode 3 basa nitrogen (triplet) pada m RNA, 

triplet disebut kodon. Sedangkan t RNA akan membawa pasangan 

triplet tersebut yang disebut antikodon. 

Setiap asam amino dapat disandi oleh triplet  yang berbeda, 

contoh fenilalanin  disandi oleh  UUU; UUC. 

Karena sandi disalin oleh m RNA maka semua triplet tadi tidak 

mengandung timin (T) tapi diganti oleh urasil (U). Setiap rantai 

protein mempunyai sandi awal (Metionin/AUG) dan sandi akhir 

(Stop/UAA ; UAG; dan UGA).  

 

Tabel. Kode-kode genetik untuk macam-macam asam amino. 

                                       NUKLEOTIDA KEDUA 
                             U                    C                     A                   G               
 
N 
U 
K 
L 
E 
O 
T 
I 
D 
A 
 
P 
E 

 
U 

UUU 
Phenilalanin 
UUC (Phe) 
UUA 
Leusin 
UUG (Leu) 

UCU 
UCC 
Serin 
UCA 
(Ser) 
UCG 

UAU  Tirosin 
UAC   (Tir) 
UAA   Stop 
UAG   Stop 

UGU  
Cistein 
UGC   (Cis) 
UGA   Stop 
UGG   
Triptofan 
           (Trp) 

U 
C 
G 
A 

N 
U 
K 
L 
E 
O 
T 
I 
D 
A 
 
K 
E 

 
C 
 

CUU  
CUC Leusin 
CUA (Leu) 
CUG  

CCU 
CCC  
Prolin 
CCA  
(Pro) 
CCG 

CAU  
Histidin 
CAC  (His) 
CAA  
Glutamin 
CAG  (Glu) 

CGU   
CGC   
Arginin 
CGA   
(Arg) 
CGG    

U 
C 
A 
G 



R 
T 
A 
M 
A 

 
A 
 

AUU  
AUC 
Isolesin 
AUA (Ile) 
AUG 
Metionin 
(Met)/kode 
awal 

ACU 
ACC  
Threonin 
ACA  
(Thr) 
ACG 

AAU  
Asparagin 
AAC  (Tir) 
AAA  Stop 
AAG  Stop 

AGU  Serin 
AGC   (Ser) 
AGA   
Arginin 
AGG   
(Arg) 

U 
C 
A 
G 

T 
I 
G 
A 
 

 
G 

GUU  
GUC  Valin  
GUA  (Val) 
GUG 

GCU 
GCC  
Alanin 
GCA  
(Ala) 
GCG 

GAU  As. 
Aspartat 
GAC  (Asp) 
GAA   Lisin 
GAG   (Lis) 

GGU   
GGC   
Glycine 
GGA   
(Gly) 
GGG    

U 
C 
A 
G 

 

 

Sintesis protein melibatkan DNA, m RNA, t RNA, dan r RNA. 

Sintesis protein terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

(1). Transkripsi adalah: pengkopian sebagian rantai DNA menjadi 

satu rantai m RNA (yang menyandi satu macam protein). DNA 

membimbing sintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Transkripsi 

merupakan sintesis RNA yang berdasarkan pada salah satu rantai 

DNA sebagai template/ cetakan, melalui peran enzim RNA- 

polimerase, yang mengkatalisis formasi  ikatan fosfodiester di antara 

ribonukleotida (sehingga rantai DNA terpisah menjadi  2 rantai 

tunggal). 

Secara umum  peristiwa sintesis RNA (transkripsi) ini melalui 

tahapan inisiasi (pengikatan enzim RNA-polimerase pada rantai 

DNA), elongasi (perpanjangan rantai RNA) , dan terminasi (akhir 

proses sintesis RNA, diakhiri dengan kode stop pada rantai RNA). 

Sintesis semua molekul rna berlangsung dari  arah  5’  3’ 

 

(2). Translasi 

Proses translasi merupakan proses biosintesis protein atau 

polinukleotida berdasarkan instruksi genetik dalam bentuk mana 



untuk menentukan urutan asam amino. Ribosom merupakan tempat 

sintesis protein. Setiap ribosom  dibangun oleh dua subunit (60S Dan 

40S/Svedberg Unit).  

Pada Eukariot, contohnya manusia (selnya memiliki membran 

inti), konstanta pengendapan ribosom  adalah 60S dan 40S, akan 

membentuk ribosom  80S.  Pada Prokariot, contohnya bakteri (selnya 

tidak memiliki membran inti), konstanta pengendapan ribosom  

adalah 50S dan 30S, akan membentuk ribosom 70S. Setiap subunit  

terdiri dari sejumlah protein. Sintesis suatu protein melibatkan suatu 

siklus kompleks, dimana berbagai komponen ribosom memainkan 

peran spesifik. Proses tersebut walaupun berkesinambungan, tetapi 

terjadi melalui tahap yang berlainan yaitu: inisiasi, elongasi, 

terminasi-release dan  pelipatan polipeptida. 

Proses ini melibatkan m RNA, t RNA, ribosom (60S dan 40S, 

membentuk Ribosom 80S); sejumlah protein yang menandai Inisiasi, 

Elongasi dan Faktor Terminasi; dan ATP sebagai penyedia energi. 

Inisiasi  dimulai dengan aktivasi asam amino , terjadi ketika 

enzim aminoacyl-tRNA sintetase mengkatalisis pengikatan asam 

amino metionin [sandi/kode awal protein] kepada tRNA yang cocok. 

selanjutnya ribosom unit kecil/40S bebas berikatan kepada metionin 

inisiator-tRNA. akhirnya molekul aminoacyl-tRNA dibentuk  dan 

enzim dilepaskan. energi dari ATP tetap berada pada molekul 

aminoacyl-tRNA dan membantu mengendalikan pembentukan aikatan 

peptida.  

Bentuk kompleks inisiasi yang terdiri dari subunit ribosom 40S, 

mRNA, tRNA-metionin, dan faktor inisiasi. Pada kompleks inisiasi 

ini ditambahkan subunit ribosom 60S untuk mengaktifkan ribosom 

80S.  

Elongasi adalah proses perpanjangan rantai asam amino.  asam 

amino dirangkai satu persatu sepanjang mRNA yang diikatkan pada 

tempat pengikatan “A” Atau “P” pada ribosom. 



Terminasi adalah akhir proses translasi, pada tahap ini ribosom 

dilepaskan, terpisah menjadi subunit 60S dan 40S dan  dihasilkan satu 

rantai protein. 

 

 

 

 

 

 

SOAL DAN LATIHAN  

       

    A. Jawablah dengan singkat 

 

1. Proses metabolisme dibedakan menjadi anabolisme dan 

katabolisme, jelaskan dan berikan contoh! 

2. Apa yang dimaksud dengan proses respirasi, senyawa apa saja 

yang dapat melalui proses  respirasi dalam tubuh? Apa persamaan 

dan perbedaan  respirasi dengan pembakaran?  

3. Jelaskan fungsi respirasi! Respirasi glukosa melibatkan 4 

rangkaian reaksi, jelaskan! Apa hasilnya? 

4. Apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis?Siapa yang yang 

dapat melakukan fotosintesis?Apa yang dibutuhkan untuk 

berlangsungnya proses fotosintesis?  

5. Jelaskan yang dimaksud dengan reaksi tergantung-cahaya dan 

reaksi tidak tergantung-cahaya pada proses fotosintesis?  

 

Untuk dapat menjawab latihan secara lengkap. Carilah buku-buku 

dan bahan bacaan lain yang memuat tentang reproduksi sel, dan Anda 

dapat mengacu pada  rambu-rambu pengerjaan latihan berikut : 

1. Berbagai reaksi dalam tubuh terjadi untuk berbagai kegiatan 

organisme seperti pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, gerak 



dal lain-lain. Reaksi yang membutuhkan energi tersebut dilibatkan 

dalam penyusunan (sintesis) molekul biologik yang diperlukan 

pada hewan seperti asam amino, lemak, protein, asam nukleat, dan 

karbohidrat; sedangkan pada tumbuhan penyusunan karbohidrat  

dilakukan melalui fotosintesis. Reaksi biosintesis ini disebut 

anabolisme. Sebaliknya, reaksi yang membutuhkan energi dalam 

sel, untuk memecah atau mencerna dan menghasilkan bahan 

buangan, reaksi degradatif ini secara keseluruhan disebut 

katabolisme. Reaksi anabolisme yang membutuhkan energi sering 

berpasangan dengan reaksi katabolisme yang menghasilkan  

energi.  

2. Proses respirasi merupakan reaksi oksidasi atau pemecahan bahan 

organik  menjadi molekul yang lebih sederhana dan menghasilkan 

energi. Bahan untuk dioksidasi dapat berupa karbohidrat, lemak, 

atau protein menghasilkan CO2 , H2O dan energi dan senyawa 

antara. Respirasi dapat disamakan dengan pembakaran, tetapi 

pelepasan energinya secara bertahap, sedikit demi sedikit, 

temperatur rendah,  dengan bantuan enzim, penggunaan energi 

lebih efisien (berupa ATP). Sedangkan pada pembakaran energi 

dibebaskan sekaligus, dengan temperatur tinggi, energi berupa 

panas dan cahaya serta tanpa bantuan enzim.  

3. Respirasi berfungsi : menghasilkan energi dan senyawa antara. 

Contohnya respirasi glukosa, yang  terdiri dari beberapa rangkaian 

reaksi yaitu: (1). Glikolisis : proses pemecahan  1 molekul glukosa 

menjadi 2 molekul asam piruvat, dan 8 ATP (terjadi dalam 

sitosol/sitoplasma); (2). Dekarboksilasi oksidatif piruvat : asam 

piruvat melalui beberapa tahap reaksi diubah menjadi asetil- 

coenzim a, dan menghasilkan 6 ATP (terjadi pada matriks 

mitokondria); (3). Daur asam sitrat (siklus Krebs/ daur asam 

trikarboksilat): asetil- coenzim a memasuki siklus ini, akan 

menghasilkan 24 ATP (terjadi pada matriks mitokondria); dan (4). 



Transfer hidrogen dan elektron : terjadi pada membran 

mitokondria, berfungsi menerima atom hidrogen dan elektron 

yang dilepaskan pada proses glikolisis, proses dekarboksilasi 

oksidatif piruvat dan daur Krebs. Jadi seluruh atom hidrogen dan 

elektron yang masuk ke sistem ini akan menghasilkan ATP. 

Respirasi 1 molekul glukosa  menghasilkan 36 ATP. Asam piruvat 

dari proses glikolisis, jika tidak ada oksigen akan diubah menjadi 

asam laktat (misalnya : pada otot), atau menjadi alkohol/ etanol 

(misalnya: pada proses fermentasi). 

4. Fotosintesis merupakan reaksi penyusunan karbohidrat dari bahan-

bahan anorganik (CO2 dan H2O) dengan bantuan cahaya matahari 

. Fotosintesis terjadi hanya pada sel tumbuhan hijau, alge, protista 

dan bakteri tertentu. Selama proses fotosintesis,  sinar matahari 

ditangkap dan digunakan untuk merubah bahan anorganik (CO2 

dan H2O)  menjadi karbohidrat (C6 H12O 6  atau  [CH2O] ) dan  

oksigen (O2). Pigmen berwarna hijau (klorofil) merupakan kunci 

utama reaksi ini. 

5. Fotosintesis memiliki dua tahap reaksi, yaitu: Tahap (1) fase 

fotolisis = fase fotofosforilasi (reaksi Hill/reaksi terang), 

berlangsung dengan adanya cahaya, terjadi terutama pada grana, 

menghasilkan ATP dan NADPH . Pada tahap ini  air (H2O) 

dipecahkan, dan (O2) dilepaskan ke lingkungan, proses ini 

bergantung pada kekuatan energi cahaya maka disebut reaksi 

tergantung-cahaya. Produksi energi-tinggi pada tahap ini (ATP 

dan NADPH/ coenzim pembawa elektron) mengendalikan reaksi 

fotosintesis tahap (2); dan Tahap (2). Fase reduksi karbondioksida 

(CO2 ) = fase fiksasi (CO2 ) /asimilasi (CO2)/reaksi gelap, 

berlangsung pada stroma, memerlukan ATP, NADPH, dan 

menghasilkan karbohidrat. Pada ini atom hidrogen (H) mereduksi 

(CO2) menjadi karbohidrat, reaksi ini dapat terjadi dengan atau 

tanpa cahaya disebut reaksi tidak tergantung-cahaya.  



 

 

 

 

B. Petunjuk :    Pilihlah     A. Jika jawaban (1), (2), dan (3) benar 

                                            B. Jika jawaban (1),       dan (3) benar 

                                            C. Jika jawaban (2),       dan (4) benar 

                                             D. Jika jawaban (4) saja yang    benar 

 

1. Berbagai reaksi kimia dalam tubuh yang terjadi melalui kontrol 

enzim mengacu pada metabolisme. Metabolisme dibedakan 

menjadi : 

(1). Anabolisme 

(2). Fotosintesis 

(3). Katabolisme 

(4). Endergonik 

2. Respirasi sel merupakan reaksi penguraian dalam tubuh, dengan 

hasil akhir berupa : 

(1). ATP 

(2). CO2 

(3). H2O 

(4). Karbohidrat 

3. ATP merupakan molekul penyimpan energi sel. ATP disusun oleh 

: 

(1). Adenosin 

(2). Ribosa 

(3). Tiga gugus fosfat 

(4). Asam nukleat 

4. Metabolisme selalu disertai reaksi reduksi-oksidasi yang 

melibatkan tranfer hidrogen dan elektron. Koenzim penting yang 



berperan sebagai pembawa elektron pada sejumlah reaksi reduksi-

oksidasi adalah : 

1). NAD+ 

(2). Fosfat 

(3). FAD 

(4). Adenosin 

5. Glikolisis merupakan proses pemecahan 1 molekul glukosa, 

dengan hasilnya berupa : 

(1). Empat molekul asam piruvat  

(2). Dua molekul asam piruvat 

(3). 36 ATP  

(4). Delapan ATP 

6. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan bahan-bahan menjadi 

produk akhir dan membutuhkan energi. Contoh reaksi anabolisme 

adalah : 

(1). Respirasi glukosa 

(2). Fotosintesis 

(3). Respirasi lemak 

(4). Sintesis protein 

7. Fotosintesis merupakan reaksi kimia yang terjadi dalam tumbuhan 

berklorofil, hasil reaksi fotosintesis berupa : 

(1). Oksigen 

(2). Karbondioksida 

(3). Karbohidrat 

(4). Air 

8. Selain klorofil a, pigmen lain yang terlibat dalam fotosintesis, 

adalah : 

(1). Klorofil b 

(2). Xantofil 

(3). Karotinoid 

(4). Fikosianin 



 

9. Dalam sintesis protein dibutuhkan molekul DNA dan RNA. Yang 

membedakan DNA dari RNA adalah : 

(1). Purin 

(2). Pirimidin 

(3). Fosfat 

(4). Gula 

 

10. Pada sintesis protein , setiap rantai protein diakhiri dengan kode 

stop, macam-macam  triplet kode stop tersebut, sebagai berikut : 

(1). UAA 

(2). UAG 

(3). UGA  

(4). AUG 

 

 

 

 

REFLEKSI  

Untuk mengetahui kebenaran jawaban Anda, bandingkan 

dengan kunci jawaban pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jumlah 

jawaban yang benar, selanjutnya hitung tingkat penguasaan Anda 

terhadap materi di atas dengan menggunakan rumus : 

 

                              Jumlah jawaban yang benar 
Tingkat penguasaan =  ------------------------------------   X  100% 
                                                        10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100%  =   baik sekali 

80% -   89%  =   baik 

70% -   79%  =   cukup 



        <   69%  =   kurang 

 

 Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda 

dapat meneruskan untuk mempelajari Kegiatan belajar 2. Bagus! Akan 

tetapi, bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus 

mengulangi mempelajari materi di atas terutama bagian yang belum 

Anda kuasai. 

 

KUNCI JAWABAN  

 

No Tes Formatif 1 Tes Formatif 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

A 

A 

B 

C 

C 

A 

B 

D 

B 

D 

B 

A 

A 

B 

C 

C 

B 

B 

C 

A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KEGIATAN BELAJAR 3 

 

 

TEORI EVOLUSI 

 
 Ketika anda melihat adanya berbagai macam jenis species di 

alam ini, muncul banyak pertanyaan, mengapa di setiap habitat yang 

berbeda terlihat ragam species.? Benar, kemungkinan hal itu terjadi 

karena adanya peristiwa evolusi yang berlangung baik secara regresif 

maupun progresif.  

  Evolusi adalah proses perubahan yang berlangsung sedikit 

demi ssedikit dan memakan waktu yang relative cukup lama akibat 

seleksi alam pada variasi gen dalam suatu individu species yang 

menghasilkan species yang baru. 

Anda tahu bahwa makhluk hidup yang ada sekarang 

sesungguhnya merupakan hasil perkembangan berangsur-angsur pada 

masa silam. Demikian pula halnya dengan  munculnya keanekaragaman 

mahluk hidup yang ada di alam semesta ini. 

Teori evolusi muncul sebagai bentuk analisis manusia terhadap 

adanya ide atau gagasan dan fakta empirik yang ada di alam.  Dalam 

perkembangannya banyak bermunculan para ilmuwan yang mencoba 

mengagas fenomena evolusi sampai akhirnya melahirkan teori evolusi. 

Yang dianggap pencetus ide evolusi adalah  Charles Darwin 

(Inggris, 1809-1892). Dengan diterbitkan buku tentang asal mula 

species pada tahun 1859, yang berjudul “ On the origin of species by 

means of natural selection. “ 

Alferd Wallace (Inggris, 1823-1913), secara terpisah 

mengembangkan pemikirannya yang hamir sama dengan gagasan 

Charles Darwin. Dalam bukunya berjudul “ On the tendency of species 



to form varieties; and on the perpetuation of varietiesand species bay 

natural means of selection “ 

Charles Darwin gagasan evolusinya diilhami oleh J.B. Lamarck 

(Prancis, 1744-1829), Inti teorinya : 

(1) Alam sekitar/lingkungan  mempunyai pengaruh pada ciri-ciri/ sifat 

yang diwariskan. 

(2) Organ yang akan digunakan akan berkembang, sedang yang tidak  

         akan mengalami kemunduran 

 

Petunjuk adanya Evolusi 

        Tanpa adanya petunjuk yang berupa fakta, teori evolusi berkembang 

semenjak zamannya Aristoteles hingga kini di rnana pengusutan kebenaran 

teori evolusi ditingkatkan pada jenjang yang sangat  fundamental yaitu pada 

tingkat sel, molekul, dan atom, hanya sekadar angan-angan atau anggapan 

belaka. Kenyataan-kenyataan  yang ada dapat tidaknya dijadikan bahan bukti 

dan adanya evolusi  tergantung dari  interpretasi ahli-ahli yang bersangkutan. 

Beberapa kenyataan tersebut adalah seperti yang diuraikan berikut  ini :     

 

1. Anatomi Perbandingan  

Melalui studi komparasi dapat diketahui bahwa alat-alat yang 

fungsional pada pelbagai binatang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang 

mempunyai bentuk yang berbeda dan fungsinya pun berbeda namun kalau 

diteliti mempunyai bentuk dasar yang sama. Peristiwa demikian disebut 

homologi. Yang kedua adalah alat- alat yang mempu bentuk dasar yang 

berbeda namun karena perkembangan evolusi yang konvergensi alat-alat 

tersebut mempunyai fungsi yang sama. Peristiwa ini yang kita sebut analogi. 

Beberapa contoh homologi adalah sebagai berikut.  

Perbedaan fungsi anggota depan dan manusia dan tikus mondok adalah 

bahwa pada manusia anggota depan tersebut dipergunakan untuk memegang, 

sedang pada tikus dipergunakan untuk menggali, membuat lubang (sarangnya) 



dalam tanah. Jelas bahwa meskipun ada perbedaan fungsi, baik tulang lengan 

maupun tulang-tulang kecil pada tangan mempunyai bentuk dasar yang sama. 

Bila keduanya dibandingkan dengan anggota depan binatang yang 

terbang, misalnya burung dan kelelawar, meskipun terlihat jelas asal-usul yang 

sama, tetapi perbedaannya semakin nyata. Contoh homologi yang jelas adalah 

yang kita jumpai pada binatang vertebrata dan yang rendah sampai yang tinggi.  

Misalnya: sistem sirkulasinya (jantung dan pembuluh darah). 

 

 
 

Cambar.    Homologi organ 

 

 

Peristiwa di mana dijumpai kemiripan bentuk alat-alat tubuh  

karena adanya kesamaan fungsi tetapi tidak berasal dan nenek moyang  

yang sama disebut analogi. Kalau ditinjau perkembangan embrio hewan bersel 

banyak yang berasal dan zigot mati, terlihat adanya kesamaan, yaitu bahwa 

zigot:  

tersebut tumbuh dan berkembang melalui tahap blastula dan tahap  

gastrula untuk kemudian mengalami diferensiasi sehingga terbentuk  

bermacam-macam alat.  

2. Embriologi Perbandingan 



Mengenai perkembangan embrio ini Von Baer (Jerman, 1792-1876) 

menyatakan, bahwa: (a). sifat-sifat yang umum muncul sebelum sifat-sifat 

khusus;  

(b) perkembangan dimulai dan yang umum sekali, kurang umum,dan akhirnya 

ke sifat-sifat yang khusus; (c). hewan yang satu memisah dengan progresif dan 

hewan yang lain (d). hewan-hewan yang dalam perkembangan, padabentuk 

embrionya serupa, tetapi bentuk dewasanya berbeda. periksa untuk setiap jenis 

dan atas ke bawah. Ernst Haeckel (Jerman 1834-1919) menyatakan tentang 

adanya peristiwa ulangan onto geni yang serupa dengan peristiwa filogeninya 

karena ía mengemukakan apa yang ia sebut teori rekapitulasi atau hukum 

biogenetik. Tetapi teori mi banyak mendapat kritik dan sorotan. Beberapa 

contoh adanya rekapitulasi adalah perkembangan terjadinya jantung pada 

mamalia yang dimulai dengan perkembangan yang menyerupai ikan 

selanjutnya serupa dengan apa yang terdapat pada embrio amfibi dan 

selanjutnya menyerupai perkembangan embrio reptil. Kejadian semacam mi 

juga dijumpai pada perkembangan ginjal yang melalui tingkat-tingkat pronefros 

serta metanefros.   

 
Gambar    Perkembangan  embrio vertebrata 



3. Perbandingan Fisiologi  

Sebagaimana diketahui ada kemiripan dalam faal antara pelbagai  

makhluk hidup mulai dan mikroorganisme sampai manusia, misalnya: 

kemiripan dalam kegiatan pemapasan, kemiripan dalam metabolisme, proses 

sintesis protein, pembentukan ATP sebagai suatu bentuk molekul bertenaga 

tinggi  

dan penggunaannya dalam pelbagai proses kehidupan adalah serupa  

pada hampir semua organisme.  

4. Petunjuk secara Biokimia 

Petunjuk-petunjuk Suatu percobaan yang oleb Nutall disebut uji 

presipitin. dasarnya Secara Biokimia adanya reaksi antara antigen-antibodi. 

Banyaknya endapan yang terjadi sebagai akibat reaksi tersebut digunakan untuk 

menentukan jauh-dekatnya hubungan antara organisme yang satu dengan 

lainnya. Percobaannya adalah sebagai berikut. Pada kelinci disuntikkan serum 

manusia berulang kali. Selang beberapa waktu bila serum dan kelinci tersebut 

diambil ternyata ielah mengandung zat anti yang terbentuk karena adanya 

antigen yang dalam hal mi adalah darah manusia yang disuntikkan tersebut.  

Kalau kemudian serum kelinci ini berturut-turui dicampurkan pada darah 

manusia, kera kuno, kera zaman baru dan lemur, maka pengendapan yang 

terjadi ternyata paling banyak adalah pada manusia, kemudian berturut-turut 

dan manusia sampai lemur semakin sedikit jumlahnya ini memberikan suatu 

gambaran bahwa hubungan antara kelinci dan manusia lebih jauh dibanding 

dengan kelinci dan lemur. Tes presipitin semacam ini juga menunjukkan bahwa 

hubungan antara ikanpaus dan babi lebih dekat dibanding dengan ikan paus  

dan ikan yang lain. 

5. Petunjuk dari Alat  Tubuh yang Tersisa  

Alat-alat yang tersisa ini dianggap sebagai bukti adanya proses evolusi 

oleh karena sifat dan alat ini yang pada hakikatnya sudah tidak berguna lagi 



namun ternyata masih dijumpai yang kadang kadang jumlahnya cukup banyak. 

Pada manusia misalnya jumlahnya adalah ± 100. Kalau hal tersebut sebagai 

bentuk ciptaan khusus, maka kiranya aneh kalau alat-alat yang pada hakikatnya 

tidak berguna lagi itu ikut tercipta dalam penciptaan makhluk tersebut, Ada 

beberapa contoh yang menyangkut manusia, misalnya: (a) unmbai cacing 

(appendix), (b) selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, (c) otot-otot 

(penggerak) telinga. (d) tulang ekor, (e) gigi taring yang runcing, (t) rambut 

pada dada, (h) buah dada pada laki-laki, dan . (1) otot piramida.  

Pada ikan, serangga,dan lain-lain hewan yang hidup di gua-gua cernyata 

matanya meredusir atau tidak ada sama sekali, sedang hewan-hewan yang 

serupa yang masih dekat hubungannya yang hidup di luar gua temyata masih 

mempunyai mata. Pada ular piton masih dijumpai adanya sisa-sis.a anggota 

belakang yang dapat dilihat dan luar sebagai bangunan seperti benjolan kuku 

yang berwarna hitam. Ternyata bahwa bangunan tersebut di dalam mempunyai 

hubungan dengan gelang panggul.  

 Alat yang mengecil, menyusut, juga ada yang hanya dijumpai pada 

waktu embrio, sedangkan setelah dewasa alat itu tidak ada lagi menghilang 

pada waktu pertumbuhannya. 

 

6. Petunjuk-petunjuk Paleontologi 

Orang genius berkebangsaan Italia yang dikenal sebagai pelukis  adalah 

orang pertama yang menyatakan bahwa fosil adalah petunjuk  

dan kehidupan di masa lampau. Tetapi studi yang berarti baru a. Leonardo da 

Vinci . (1452-1519) dilakukan oleh George Cuvier (1769-1832), seorang ahli 

anatorni perbandingan berkebangsaan Perancis. Dalam klasifikasi ikan ia  

memperhitungkan ikan-ikan yang sudah berwujud sebagai fosil.  

Cuvier tidak menyokong teori evolusi, karena ia percaya pada adanya  

ciptaan khusus. b. Charles Darwin Ialah orang yang menunjukkan bahwa fosil 

adalah petunjuk dan kehidupan yang kontinyu yang berkembang secara evolusi.  

Dikemukakan sebagai contoh perkembangan filo genetik dari kuda.  

Prinsip perubahan dari nenek moyang kuda menuju ke bentuk kuda yang 



sekarang kita kenal adalah: 1) bertambah besarnya tubuh kuda, dan sebesar 

kucing hingga sebesar yang kita kenal dewasa ini, 2) semakin menjadi besar 

dan panjangnya kepala bagian depan sampai pada mata, 3) bertambah 

panjangnya leher dan semakin besarnya kemungkinan bergerak dari leher 

tersebut,  

4) perubahan dari geraham depan (premolar) dan geraham (molar) dari bentuk 

yang sesuai untuk makan daun-daunan dan rumput menjadi bentuk yang sesuai 

untuk rumput, 5) bertambah panjangnya anggota agar dapat dipakai untuk 

berlari cepat, tetapi bersamaan itu gerak berputarnya menjadi terbatas/hilang. 

Tulang tulang pada kaki depan bersatu agar memungkinkan adanya persendian 

engsel dan memperbaiki kemampuan untuk menahan berat yang dibebankan 

pada radius dan tibia, 6) adanya reduksi pada jari kaki dan lima menjadi satu. 

yaitu yang ke tiga yang selanjutnya memanjang yang kemudian disokong oleh 

adanya teracak. Yang dianggap sebagai nenek moyang kuda sampai sekarang 

adalah Eohippus yang terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Besarnya 

(tingginya) binatang ini hanyalah sekiar 28 cm, lehernya pendek. Kaki depannya 

berbeda dengan kaki belakang, yang depan mempunyai 4 jari sedang yang di 

belakang 3 jari dimana jari yang ke-4 dan ke-5 tinggal kecil saja. Mesohippus 

lebih besar dan Eohippus. ± 60 cm, kaki dcpan maupun belakang berjani 3 

semuanya. Hewan mi muncul pada Oligocene. Pada epoch Miocene dijumpai 

adanya Parahyppus dan Mervchippus; yang pertama pemakan daun, yang 

kedua pernakan rumput. Pada epoch Pliocene dijumpai Pliohippus, juga 

beberapa macam yang lain; di sini jari samping sudah mereduksi hingga tidak 

mencapai tanah lagi. Pada saat inilah kemudian muncul nenek moyang kuda 

yang berjari satu, yang menyebar ke seluruh benua kecuali Australia.  

 

 

 

 



 
 

Gambar. Filogeni kuda 

 

 
 

SOAL DAN LATIHAN 

 

 

 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat  

1. Perubahan-perubahan yang terjadi dan Eohippuus hingga Equus adalah 

sebagai berikut.....  

    a. penambahan ukuran tubuhnya  

    b. ukuran kepala bertambah besar dan kuat  

    c. leher semakin panjang dan besar  

    d. ukuran kaki bertambah panjang dan janinya berjumlah sama  

    e. anggota tubuh semakin panjang dan besar  



2. Embrlologi perbandingan menunjukkan adanya kekerabatan di antara 

individu sebabnya ....... 

a. pembelahan zigot sampai blastula sama  

b. terjadinya pembentukan zigot yang sama  

c. memiliki lapisan embrional yang sama  

d. periode masuknya ovum sama  

e. cara menghasilkan telur dan ovarium sama  

 

3. Pembelahan sel blastula, gastrula reptil. aves dan mamalia ditinjau dari 

evolusi dapat ditarikk kesimpulan .  

a. masing-masing memiliki fase perkembangan  

b. berasal den sel telur yang dibuahi.  

c. termasuk ke dalam kelas yang sama  

d. ketiga kelas memiliki hubungan kekerabatan  

e. tidak tenjadi pembentukan zigot 

 

4. Homologi organ-organ tubuh merupakan bukti adanya evolusi. Anggota 

tubuh yang tidak homologi adalah ..... 

a. tangan manusia dengan sayap burung  

b. sayap burung dengan sayap kupu-kupu  

c. kaki depan lembu dengan sayap burung  

d. sirip depan ikan paus dengan kaki depan katak  

e. kaki manusia dengan kaki ayam  

 

5. Fosil kuda secara lengkap memberikan gambaran adanya evolusi. sebab .  

a. fosil kuda diketemukan setiap zaman geologi  

b. gerakan rotasi semakin berkembang  

c. terjadi perubahan dan waktu ke waktu secara berangsur.angsur  

d. nenek moyang kuda jan mukanya ber jumlah 4 buah . 

e. pada zaman eosin kuda berukuran sebesar kucing.  



 

6. Hasil penyelidikan fosil meyakinkan manusia bahwa pada masa itu terdapat 

flora dan fauna yang tidak terdapat pada mesa sekarang, hal  ini disebabkan  

a. pengaruh suhu lingkungan yang sangat berbeda  

b. pengaruh iklim yang berbeda  

c. pengaruh radiasi matahari  

d. pengaruh aktivitas pada masa sekarang yang sangat meningkat.  

e. adanya angin yang sangat kencang karena belum terbentuk hutan,  

 

7. Persamaan antara perkembangan embrio burung. reptil dan mamalia ialah 

dalam fase .... 

a. zigot  

b. blastula dan gastrula  

c. zigot dan blastula  

d. zigot dan gastrula  

e. zigot. blastula. gastrula  

8. Untuk mengetahui adanya evolusi dapat diselidiki dengan diketemukannya 

fosil. Dan perkembangan fosilnya yang lengkap dan diketemukan pada setiap 

zaman geologi ialah  

a. gajah                  d. kera 

b. dinosaurus         e. Manusia purba 

c. kuda  

9. Manakah ilmuwan di bawah ini yang mengemukakan bahwa fosil merupakan 

petunjuk adanya evolusi?  

a. Darwin don Leonardo cia Vinci  

b. Leonardo da Vinci dan Lamarck  

c. Leonardo do Vinci dan George Cuvier  

d. George Cuvier den Darwin  

e. Lamarck dan Darwin  

 



 

10. Pada masa tertentu telah diciptakan makhluk hidup tertentu yang berbeda 

don mesa ke masa, Pernyataan tersebut dikemukakan oleh .  

a. Charles Darwin  

b. George Cuvier  

c. Alfred C. Wallace  

d. Thomas R Malthus  

e. Leonardo da Vinci  

 

REFLEKSI 

Untuk mengetahui kebenaran jawaban Anda, bandingkan dengan kunci 

jawaban pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jumlah jawaban yang benar, 

selanjutnya hitung tingkat penguasaan Anda terhadap materi di atas dengan 

menggunakan rumus : 

 

                              Jumlah jawaban yang benar 
Tingkat penguasaan =  ------------------------------------   X  100% 
                                                        10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100%  =   baik sekali 

80% -   89%  =   baik 

70% -   79%  =   cukup 

        <   69%  =   kurang 

 Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat 

meneruskan untuk mempelajari Kegiatan belajar 2. Bagus! Akan tetapi, bila 

tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi 

mempelajari materi di atas terutama bagian yang belum Anda kuas 

 

 

 

 



 

KEGIATAN BELAJAR 3 

 

BIOTEKNOLOGI 

 
Bioteknologi sering diartikan sebagai cabang biologi yang mempelajari 

penggunaan organsime khususnya mikroorganisme dan produk-produknya 

dengan bantuan teknologi untuk menyediakan barang dan pelayanan bagi 

kepentingan manusia. Sedangkan menurut Perhimpunan Bioteknologi Eropa, 

bióteknologi di definisikan sebaga penggunaan biokimia, mikrobiologi dan 

rekayasa kimia secara terpadu dengan tujuan untuk mencapai penerapan 

teknologi dari kapasitas mikroba dan sel-sel jaringan yang dibiakkan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kajian dan 

aplikasi bioteknologi menyangkut masalah mulai dan produksi makanan yang 

difermentasi, bahan kinmia seperti antibiotika, enzini, etanol, asam cuka, asam 

sitrat, vitamin B12 serta pengelolaan limbah air, pengembangan sel, produksi 

energi seperti biogas, fiksasi nitrogen dan penemuan kembali minyak. 

Penerapan bioteknologi dilakukan melalui pengintegrasian berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan alam dan teknologi, termasuk mikrobiologi, 

biokimia, genetika, biologi molekuler, kimia, rekayasa genetika, dan teknik 

kimia. 

 

Pengembangan Bioteknologi 

Bioteknologi dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah bahan 

mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme atau bagian-

bagiannya. Bioteknologi dimanfaatkan di segala bidang, oleh sebab itu, objek 

kajian amat luas, berkembang secara bertahap sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi serta meningkatnya kebutuhan manusia. Bioteknologi telah 

dimanfaatkan semenjak ribuan tahun yang lampau di segala bidang seperti di 

bidang industri pangan, obat-obatan, pertanian, kesehatan, pengelolaan 



lingkungan.  

Secara garis besarnya perkembangan bioteknologi dibedakan menjadi empat 

langkah, yaitu: (1) Bioteknologi produksi makanan dan tanaman; (2) 

Bioteknologi di bawah kondisi nonsteril; (3). Bioteknologi di bawah kondisi 

steril; dan (4) Aplikasi hasil-hasil keilmuan baru dalam bioteknologi.  

Pemanfaatan Bioteknologi 

Produksi Makanan dan Tanaman. 

               Produk yang banyak dikenal konsumen, misalnya tempe, tape, brem 

bali, produk bir, anggur, cuka, yogurt, keju,. roti dan  minuman  dan  susu  yang    

telah difermentasi.  

Bioteknologi tahap ini telah berkembang ratusan hingga ribuan tahun 

yang lampau. Pada masa lampau bioteknologi tersebut baru dilakukan secara 

kecil-kecil dan dengan cara yang amat sederhana. Perkembangan yang pesat 

setelah diselidiki kemampuan mikroorganisme melakukan fermentasi. 

Penelitian mi dipelopori oleh Louis Pasteur, sehingga beliau mendapat julukan 

sebagai Bapak bioteknologi. 

Kini bioteknologi telah dikembangkan secara besar-besaran, dengan 

teknologi yang canggih, misalnya dalam produksi makanan dan minuman. 

Proses bioteknologi selalu melalui fermentasi dengan bantuan mikroflora 

alami.  

Dalam bidang pertanian telah dikembangkan tanaman yang mampu 

memanfaatkan mikroorganisme dalam fisasi nitrogen, sehingga dapat membuat 

pupuknya sendiri. Dengan demikian tanaman tersebut dapat dikembangkan 

pada lahan gersang  dan tentunya hal  tersebut  sangat menguntungkan para 

petani  

Semula bioteknologi dikembangkan dalam kondisi tidak steril artinya 

proses fermentasinya menggunakan metode fermentasi terbuka terhadap 

lingkungan sehingga memungkinkan terkontaminasinya mikroorganisme lain. 

Proses fermentasi tidak steril mi rnisalnya pada proses pembuatan aseton, 

butanol, asam asciat, etanol, asam sitrat, asam laktat dan gliserol. Bioteknologi 



tidak steril juga biasa digunakan dalam pengolahan air limbah dan pembuatan 

kompos padat dan sampah. Bioteknologi yang dikembangkan di bawah kondisi 

steril dimulai sekitar tahun 1940. Proses ini didahului tindakan sterilisasi 

terhadap media maupun bioreaktor. Tujuannya adalah agar proses fermentasi 

dapat berlangsung tanpa kontaminasi mikioorganisme Iainnya. Dengan bantuan 

alat-alat yang canggih kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh 

mikroorganisme lain dapat dicegah. Dengan cara ini pertumbuhan organisme 

yang diinginkan dalam akhir kondisi optimal agar membentuk produk secara 

maksimal dapat diatur. Produk yang diproses di bawab kondisi irmi aretara lain 

pen islim, st reptornisin, tetrasikhn, dan antibiotik lainnya. vitamin B12, 

kortison, giberelin, steroid, asam amino, dan enzim. Penemuan antibiotika telah 

menurunkan angka kematian dan menyelamatkan berjuta juta manusia yang 

menderita sakit karena infeksi. 

Produk bioteknologi yang sangat penting dalam program penjarangan 

kelahiran adalah zat penghambat estrogen. Keberhasilan penemuan zat tersebut 

memberikan sumbangan besar kepada penurunan angka pertumbuhan 

penduduk  

Setelah melalui penelitian selama bertahun-tahun akhirnya berkembanglah 

bioteknologi modern, yang mengembangkan biomolekuler dan pengendalian 

proses dengan menerapkan rekayasa genetika. Rekayasa genetika tersebut 

merupakan komposisi teknologi molekuler untuk mengubah komposisi 

genetika suatu organisme.   

Ini merupakan hasil  penemuan baru telah mendorong pengembangan 

bioteknologi, misalnya: (a) Penelitian tentang enzim telah mengarah ke 

pengenalan proses-proses baru yang meliputi enzim-enzim yang dihentikan 

aktivitasnya; (b) Hasil bidang biologi molekuler dan teknologi gen telah 

mengarah ke proses dengan memanfaatkan mikroorganisme yang struktur 

gennya telah diuhah, Kebanyakan mikroorganisme yang digunakan dalam 

produksi metabolit sekunder adalab mutan-mutan. Metabolit sekunder adalah 

substansi yang dihasilkan karena proses metabolisme. Metabolit sekunder 

adalah metabolit yang tidak memainkan peranan langsung dalam kehidupan 



mikroorganisme; (c) Hasil proses rekayasa untuk metode bioteknologi telah 

mengarah ke pengembangan reaktor-reaktor baru serta optimasi proses 

fermentasi dalarn reaktor-reaktor baru dan lama. Berkat bantuan berbagal 

penemuan baru tersebut, bioteknologi memberikan harapan pengembangan 

lebih lanjut yang menarik  

Keberhasilan pengembangan bioteknologi mi diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan manusia. Beberapa contoh produk bioteknologi 

modern antara lain: a) Hormon insulin dalam skala besar. Hormon berguna 

untuk menolong penderita kencing manis atau diabetes mielitus;  

b) Interferon, yaitu senyawa yang berguna untuk mengobati berbagai penyakit 

yang disebabkan oleh virus dan beberapa jenis kanker tertentu. Interferon 

adalah sitokin (mediator sistem kekebalan) yang dibuat oleh sel-sel tertentu dan 

sistem kekebalan dan mencegah terjadi infeksi oleh virus; c) Bahan mentah 

bagi industri plastik dan mikroba; d) Hormon tumbuh untuk meningkatkan 

produksi daging dan susu ternak; e) Dikembangkannya varietas tanaman yang 

tahan terhadap kekeringan dan penyakit serta mampu membuat pupuk sendiri; 

f) Antibodi monklonal, berguna untuk: mendiaknosis jenis penyakit yang di 

derita pasien,  

dan  meningkatkan ketahanan tubuh terhadap kanker dan penyakit lainnya; g) 

Pengenalan antibodi bani, merupakan hasil dan fusi/peleburan sel; h) Protein 

hasi lrekayasa genetika, penting untuk pengobatan serangan jantung dan  

stroke; i) Vaksin hepatitis, sebagai hasil rekayasa genetika; j) Penggunaan 

mikroba dalam industri pangan, kimia dan pengolahan limbah/ polutan; k) 

Penggunaan mikroba untuk mengestrak logam dan limbah pabrik.  

Penggunaan mikroba dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, 

mengestrak logam dan limbah pabrik dan lain- lain akan menghasilkan produk 

yang lebih ekonomis, sedikit dalam pemakaian energi dan lebih aman bila 

dibandingkan metode tradisional yang telah ada. Sebagian besar proses 

bioteknologi menghasilkan residu yang dapat terurai secara biologis dan tidak 

beracun. 

 



Rekayasa Genetika 

             Rekayasa genetika dapat diartikan memanipulasikan gen untuk 

mendapatkan galur baru dengan cara penyisipan bagian gen. Rekayasa genetika 

juga dinamakan “pencangkokan gen” atau “DNA rekombinan”. Peneiltian 

rekayasa telah dimulai awal tahun 1950-an, oleh Dr. Paul Berg dan Stanford 

University of California (USA). namun hasil yang memuaskan diperoleh 20 

tahun kemudian. Pada awalnya, rekayasa genetika merupakan khayalan masa 

depan dalam cerita ilmiah. tetapi sekarang kemampuan untuk mencangkokkan 

bahan genetik dan membongkar kembali informasi genetika membenikan hash 

yang sangat nyata dan telah terbukti sangat bermanfaat.  

Rekayasa genetika dapat memberikan basil yang sangat menguntungkan. 

Misalnya memaksa suatu mikro orgarusme. yaitu bakteri untuk membentuk 

Insulin yang mirip sekali dengan insulin yang dihasilkan oleh manusia sendini. 

Kini para pendenta diabetes dapat rnenerima insulin manusia yang dibuat 

melalui bakteri. Penehitian selanjutnya dapat membuktikan bahwa insulin 

manusia tiruan ini bahkan lebih baik daripada Insulin hewani (insulin yang 

diperoleh dan hewan) dan dapat diterima lebih baik oleh tubuh manusia. 

Bloteknologi yang boleh dikatakan paling baru saat ini adalah rekayasa 

genetik. Dengan mengutak-utik gen mikroba, yaitu dengan teknlk kloning 

(pencangkokan) DNA gen-gen mikroba, menyebabkan perubahan aspek 

genetik dan proses biokimia mikroba. Unsur-unsur dalam teknologi ini adalah 

plasmid, transformasi, dan beberapa enzim baru.  

Dengan rekayasa genetika juga dikembangkan tumbuhan yang kebal 

terhadap penyakit dan dapat menambat nitrogen dari udara secara baik. 

 

Plasmid  

           Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang dapat berephkasi sendiri, 

yang terdapat pada kromosom bakteri dan eukariota urtiseluler, misalnya 

kapang, Fungsi plasmid adalah memelihara sejumlah ciri-ciri yang stabil, dari 

generasi ke generasi. Plasmid berfungsi sebagai vektor atau pemindah.  

 



Enzim 

           Sebuah penemuan penting lainnya adalah suatu enzim yang disebut 

ligase.  

Enzim ligase mi melibatkan suatu gen yang DNA rekombinan adalah DNA 

suatu digunting dan suatu molekul DNA  mikroba yang telah disambung 

dengan ditempatkan pada tempat serupa dalam penggalan DNA lain, yang 

berasal dari DNA  makhluk yang lain. Mikroba yang berbeda atau mungkin 

selama ini sudah lebih dan 200 enzim penggalan yang berasal dari DNA asli 

atau pembatas ditemukan. Dengan demikian DNA sintetik.  tersedialah 

beranekaragam gunting biolog.  

             Hasil penelitian menemukan bahan tertentu yang dinamakan “enzim  

pembatas endonuklease” yang mampu bertindak sebagai gunting biologi. 

Gunting biologi dapat mengenal kemudian memotong tempat-tempat khusus 

sepanjang  sebuah molekul ADN. 

 

Transformasi  

             Untuk mengmabil, memasukan atau memotong, menempel ADN ke 

dalam makhluk lain harus diikutsertakan gen pengangkut khusus yaitu vektor 

(transformasi). Sekelompok vektor yang digunakan adalah plasmid.  

Sebuah plasmid diambil dan bakteri, ikatannya dibuka dengan enzim pemotong 

lalu, fragmen DNA baru dimasukkan. Setelah itu, plasmid itu dikembalikan ke 



bakteri  

.                   

 

 
Gambar. Langkah Rekayasa Genetika dalam trnsformasi dan kloning gen 

 

            Selanjutnya setiap bakteri membelah din menjadi dua. Plasmid 

rekombinan juga membelah diri dengan demikian, DNA rekombinan itu terus 

menerus membuat klon-kion DNA dan dirinya.  

Beberapa rekayasa genetik dalam bidang kedokteran yang telah berhasil dan 

masih giat diusahakan, misalnya pembuatan insulin manusia oleh bakteri.  

Insulin adalah semacam protein yang tugasnya mengontrol metabolisme gula 

dalam tubuh mariusia. Gen insulin adalah suatu daerah dalam DNA manusia 

yang memiliki informasi untuk menghasiikan insulin. Penderita diabetes tidak 

mampu membentuk insulin dalam jumlah yang dibutuhkan.  
 

 

 



 

 

Bioteknologi  Kloning Hewan. 

Teknik kloning pada hewan katak dicoba oleh Robert Briggs dan 

Thomas J King dari AS (1952) dan disempurnakan oleh Gurdon seperti gambar 

di bawah ini : 

 

                        
 

Gambar. Kloning pada Katak 

 

 

Kloning pada hewan menyusui, diperlukan suatu bedah mikro untuk 

mentrasplantasikan suatu inti sel tanpa merusak telur, dilakukan oleh Derek 

Brombal (1975) di Inggris. Perhatikan gambar berikut ini : 



 
 

Gambar.  Kloning pada Tikus 

 

Bioteknologi Kedokteran 

Bioteknologi juga membuka cakrawala baru  dalam bidang kedokteran, 

misalnya dalam pembuatan vaksin, antibiotika, antibodi monoklonal, dan 

transfer gen.  

Pembuatan Antibodi Monoklonal, Antibodi monoklonal adalah antibodi yang 

diperoleh dan suatu sumber tunggal atau sel klon yang hanya mengenal satu 

jenis antigen.  

Pada tahun 1975. Kohler dan Milstein dalam percobaan mereka yang 

terkerial menunjukkan bahwa limfosit yang dapat menghasilkan antibodi dapat 

dilebur dengan sel meloma atau malignan. Perbanyakan secara cepat terjadi 

pada sel mieloma hibnid sel mielorna (hibridoma). Peleburan itu dapat 

mengekspresikan limfosit  penghasil antibodi yang spesifik maupun sifat 

meiloma yang memperbanyak sel secara kontinyu  maka timbulah antibodi 

monokional  

Pembentukan antibodi monoklonal dilakukan dengan bantuan kelinci, tikus. 

Percobaan, kemudian limpanya dipisahkan. 

. Selanjutnya akan terjadi peleburan set limpa dengan sel mieloma. 

Sekitar 1% dan sel limpa adalah se plasma yang menghasilkan antibodi. sedang 

10% dart hibridoma akhir terdiri  dari sel yang menghasilkan antibodi. Setiap 

sel hibridoma hanya menghasilkan satu antibodi.  Di sini. teknik seleksi dapat 



dikembangkan untuk mengidentlfikasi sel tersebut, kemudian dilakukan 

pengembangan atau pengklonan berikutnya. Klon yang diperoleh dan 

hibridoma antibodi monoklonal dapat disimpan beku kemudian dapat 

diinjeksikan ke dalam tubuh hewan atau dibiakkan dalam suatu kultur dimana 

klon menghasilkan antibodi dalam jumlah besar.  

            Kegunaan antibodi monoklonal cukup beragam. Para ilmuwan berharap 

agar dapat menggunakan antibodi monoklonal dalam pengobatan kanker. 

Beberapa jenis sel kanker membuat antigen yang berbeda dengan protein yang 

dibuat sel-sel sehat. Jika antibodi monoklonal yang hanya menyerang protein 

abnormal dapat dibuat, dan harus memungkinkan menyerang sel. Sel kanker 

dengan obat-obatan tanpa mempengaruhi sel-sel sehat.  

            Kegunaan antibodi monoklonal lainnya adalah berikut ini  

(I) Untuk mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin dalam unin 

wanita hamil; (2) Mengikat racun dan menonaktifkan, contohnya racun tetanus 

dan ketebihan obat digoxin dapat dinonaktivkan oleh antibodi ini; (3) 

Mencegah penolakan Jaringan terhadap hasil transpiantasi janingan lain.  

Pembuatan vaksin Belum lama ini para ilmuwan telah berhasil 

mengkultur sel-sel vertebrae berbagai ukuran. Prosesnya dimulai dengan 

memperlakukan jaringan yang sesuai untuk memisahkan sel-sel. Sel-sel lalu 

dipindah ke nutrisi tertentu untuk melekatkan sel sel ke dasar wadah. Dan sel-

sel tersebut  

akan membelah secara mitosis membentuk satu lapis sel. Sel ini dapat 

digunakan untuk membentuk kultur sekunder.  

Untuk membuat sel-sel kultur mi terus membelah, maka ditambahkan bahan 

kimia atau virus-virus yang mendorong pembentukan sel-sel kanker. Sel-sel 

tersebut disebut neoplastik. Vaksin yang kita gunakan untuk melindungi atau 

mencegah tubuh terserang penyakit dapat berasal dan mikroorganisme (virus, 

bakteri) yang dilemahkan ataupun toksin yang dihasilkan mikroorganisme 

tersebut. Namun  vaksin juga menyebabkan berbagai efek samping yang 

merugikan, misalnya berikut ini. (1) Mikroorganisme yang digunakan untuk 



membuat vaksin mungkin masih melanjutka proses produksi ; (2) 

Mikroorganisme yang digunakan urituk membuat vaksin mungkin masib 

memiliki kemampuan menyebabkan penyakit.  

(3) Ada sebagian orarig yang memiliki reaksi alergi terhadap sisa-sisa sel yang 

ditinggalkan dan produksi vaksin meskipun sudah ditakukan proses pemurnian;  

(4) Orang-orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin mungkin bersentuhan 

dengan organisme berbahaya yang digunakan sebagai bahan pembuat vaksin 

meskipun sudah dicegah dengan pengamanan. 

 

 
 

Gambar.  Teknik antibodi monoklonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOAL DAN LATIHAN 

 
 

A. Pilihlah salab satu jawaban yang tepat!  

I. Yang bukan termasuk bioteknologi pemyataan berikut ini adalah .  

a. pemanfaatan bakteri untuk antibiotika  

b. pemanfaatan jamur untuk pembuatan tempe  

c. pernanfaatan jamur untuk pembuatari tape 

d. pemanfaatan suatu teknik untuk mencangkok tanaman  

e. pemanfaatan bakterl untuk membuat asam cuka  

2. Penerapan bioteknologi akan mungkin berhasil bila dhlakukan integras dari 

beberapa disiplin ilmu, antara lain  

a. sejarah — fisika — akuntansi  

b. fisika — geografi — ekonomi  

c. biologi molekuler — kimia — mikrobiologi  

d. mikrobiologi — matematika — sejarah  

e. biologi molekuler — kimia — ekonomi  

3. Reaksi yang terjadi pada proses bloteknologi dapat bersifat anabolik maupun 

katabolik. Katabolik maksudnya  

a. penguraian senyawa komplek menjadi senyawa sederhana  

b. penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa komplek  

c. pengubahan senyawa sederhana menjadi senyawa sederhana yang lain 

d. pengubahan senyawa komplek menjadi senyawa komplek yang lain  

e. tidak terjadi penyusunan senyawa sederhana maupun komplek  

4. Yang disebut sebagai bapak bioteknologi ialah .  

a. Aleksander Fleeming  

b. Robert Hooke  

c. Robert Cock  



d. Louise Pasteur  

e. Lazzaro spallanzani  

5. Fermentasi yang terjadi pada pembuatan keju dan mentega dilakukan oleh .  

a, Ascomycotina dan Deuteromycotina  

b. Ascomycotina dan Basidiomycotina  

c. Basidiomycotina dan Zygoaiycotina  

d. Zygomycotina dan Ascomycotina  

e. Zygomycotina dan Deuteromycotina  

6. Jika kita menaruh tape ketan dalam suatu wadah wadah tertentu secara 

terbuka maka lama kelamaan jika kita rasakan dicicipi rasanya menjadi agak 

masam. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas .  

a. bakteri asam nitrat  

b. bakteri asam laktat  

c. bakteri asam sutfat  

d. bakteri asam acetat  

e. bakteri asam karbonat  

7. Zat kimia produk dan mikroorganisme yang berdampak menghambat 

pertumbuhan membunuh bakteri dinamakan .  

a. antibiotik        d. antibodi  

b. antitoksin       e. anticoagulant  

c. antihistamin  

8. Kelornpok bakteri Aktinomycetes menghasilkan antibiotik aktinomycetin. 

Pertama kali penemuan ml diketahui oleh .  

a. A Gratla dan S Dath  

b. A Gratia dan I Pasteur  

c. S Dath dan L Pasteur  

d. L Pasteur dan R. Cock  

e. R Cock dan Leuwenhoek  



9. Antibiotik yang pertama pada manusia adalah  

a. Pinisilin               d. streptomicin 

b. antitoksin             e. ampicilin 

c. aktinomycetin  

10. Jika suatu benda asing dimasukkan ke dalam tubuh vertebrata maka tubuh 

akan mengadakan reaksi yaitu akan membentuk zat....  

a. antibodi  

b. antitoksin  

c. antimioglobin  

d. antigen 

e. anti haemoglobin 

 

 

REFLEKSI 

Untuk mengetahui kebenaran jawaban Anda, bandingkan dengan kunci 

jawaban pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jumlah jawaban yang benar, 

selanjutnya hitung tingkat penguasaan Anda terhadap materi di atas dengan 

menggunakan rumus : 

 

                              Jumlah jawaban yang benar 
Tingkat penguasaan =  ------------------------------------   X  100% 
                                                        10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100%  =   baik sekali 

80% -   89%  =   baik 

70% -   79%  =   cukup 

        <   69%  =   kurang 

 Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat 

meneruskan untuk mempelajari Kegiatan belajar 2. Bagus! Akan tetapi, bila 



tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi 

mempelajari materi di atas terutama bagian yang belum Anda kuasai. 
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