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TATA TERTIB

PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM 2

1. Praktikan wajib hadir tepat waktu dan bila berhalangan wajib ijin secara tertulis

2. Praktikan wajib mengikuti seluruh topik kegiatan praktikum

3. Selama melakukan kegiatan praktikum tidak ada inhal, kecuali atas

pertimbangan khusus yang rasional untuk diberi kesempatan “inhal”

4. Sebelum praktikum dilakukan pre test dan melaksanakan tugas “Pra Praktik”

yang diberikan, seperti mengumpulkan “Telaah Pustaka” dengan ditulis tangan

dengan tinta hitam, sesuai topik / persoalan yang dipraktikumkan

5. Laporan diserahkan kepada asisten selambatnya tepat satu minggu setelah topik

selesai

6. Mengembalikan alat-alat praktikum dalam keadaan baik dan bersih. Pada

kegiatan praktikum kelompok, kerusakan alat ditanggung oleh kelompok dan

wajib mengganti terhadap kerusakan alat yang digunakan.

7. Praktikan diwajibkan menjaga ruangan praktikum tetap bersih dan rapi

8. Responsi diadakan di akhir dari rangkaian kegiatan praktikum, dengan syarat :

a. telah selesai mengikuti seluruh mata acara praktikum

b. telah melengkapi laporan kegiatan praktikum

c. bebas tanggungan alat dan kewajiban administrasi lainnya.

9. Nilai akhir praktikum diperhitungkan dari nilai pre-test, telaah pustaka,

laporan, dan hasil responsi

10. Hal-hal yang perlu dan belum tercantum di sini akan diatur kemudian.

Koordinator Praktikum
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FORMAT LAPORAN BIOLOGI UMUM II

1. Topik

2. Tujuan

3. Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan alasan mengapa penting praktikum dilakukannya

atau dipelajarinya topik ybs.

4. Dasar Teori

Tuliskan nama pengarang beserta tahun dan halaman kutipan yang ditulis.

Contoh:

Diedrich (2001: 11) menyatakan……atau Science is…..(Carin&Sund, 1987: 4)

5. Alat & Bahan

6. Cara Kerja

Tuliskan cara kerja dengan menggunakan kaliamat aktif, bukan kalimat perintah

atau pasif.

7. Hasil Kegiatan berupa tabel data kuantitatif dan atau kualitatif.

8. Analisis Data (dapat berupa grafik, perhitungan rerata, dll)—jika diperlukan

9. Pembahasan

menginterpretasi dan mendiskusikan perolehan data dengan teori yang ada,

tidak hanaya sekedar membaca data.

10. Simpulan

Simpulan berdasarkan tujuan kegiatan dan perolehan data

11. Daftar Pustaka

Daftar pustaka berupa buku, jurnal ataupn artikel ilmiah yang relevan dengan

topik. Daftar pustaka tidak diperkenankan mengutip sumber dari buku SD, SMP

atau SMA.
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AGENDA KEGIATAN PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM II

Tema Topik Kegiatan Kegiatan

ke

Pertemu

an ke

Tanggal Catatan

I. PENDAHULUAN Asistensi 1

PRETES I Pretes Keg 1 s.d 4 2

II.STRUKTUR &

FUNGSI SEL

TUMBUHAN

Keg 1. Anatomi Jaringan

Tumbuhan

1 3

III.STRUKTUR &

FUNGSI SEL

HEWAN

Keg 2. Anatomi Jaringan

Hewan

2 4

IV.POTENSIAL AIR

PADA SEL

TUMBUHAN

Keg 3. Difusi Osmosis,

Plasmolisis

3 5

V.MITOSIS Keg 4.Mitosis 4 6 Akar bawang muda

disiapkan praktikan

PRETES II Pretes Keg 5 s.d 8 7

VI. EKSTRAKSI

DNA

Keg 5. Ekstraksi DNA 5 8

VIII. MORFOLOGI

& SIKLUS HIDUP

Keg 6. Morphologi & Daur

Hidup Drossophila sp.

6 9 Daur hidup diamati di

luar jam praktikum

IX. PEWARISAN

SIFAT MANUSIA

Keg 7. Pewarisan Sifat

Manusia

7 10 Penugasan

X.MICROORGANIS

M CULTURE

Keg 8. Penyiapan Media

Kultur

* 11-12 Penyiapan media

dilakukan 1 hari

sebelum praktikum

Teknik Isolasi 8

Identifikasi

INHAL 13

PRESENTASI All report 14-15

RESPONSI/UJIAN 16

Koordinator Praktikum
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I. PENDAHULUAN:

CARA MENGGUNAKAN MIKROSKOP

Letakkan mikroskop pada meja sedemikian rupa agar kalian lebih mudah

melakukan pengamatan melalui tabung mikroskop. Pastikan mikroskop terletak

pada tempat yang aman. Atur pencahayaan dan peralatan yang telah siap

dipakai, kemudian lakukan pengaturan pencahayaan. Objek pengamatan

(preparat) dapat diamati di mikroskop dengan jelas apabila cahaya yang masuk

cukup memadai. Mikroskop ada yang sudah dilengkapi sumber cahaya berupa

lampu sehingga untuk mengatur pencahayaan tinggal menghidupkan lampunya

saja. Mikroskop yang belum dilengkapi dengan sumber cahaya dapat

menggunakan cahaya lampu maupun sinar matahari. Bila menggunakan lampu,

arahkan lampu pada jarak kira-kira 20 cm dari mikroskop. Jika sumber cahaya

dari sinar matahari, bagian cermin pada mikroskop diarahkan pada datangnya

sumber cahaya matahari, misalnya dekat pintu/jendela.

Aturlah diafragma dan kedudukan cermin hingga cahaya terpantul

melalui lubang meja objek. Jangan mengarahkan cermin ke arah sinar matahari

secara langsung, karena cahaya yang memantul ke mata dapat mengganggu

penglihatan. Pencahayaan sudah tepat dan memadai, bila diamati dari lensa

okuler akan tampak lingkaran yang terangnya merata. Inilah yang disebut dengan

lapangan pandang. Apabila lapangan pandang sudah tampak namun belum jelas,

cobalah putar/ganti lensa objektif dengan cara memutar revolver.

Setelah pengaturan pencahayaan, maka untuk dapat melihat objek

(preparat/ sediaan) melalui mikroskop gunakan lensa objektif yang memiliki

perbesaran lemah dulu, kemudian lakukan langkah langkah berikut:

1. Letakkan kaca benda (object glass) beserta objek yang akan diamati

(preparat/sediaan) pada meja objek. Aturlah posisi kaca benda sehingga

objek yang akan diamati berada pada lapangan pandang.

2. Jepitlah kaca benda dengan penjepit yang terletak di atas meja objek.
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3. Sambil melihat dari samping, turunkan lensa objektif secara perlahan

dengan menggunakan pemutar kasar hingga jarak lensa objektif dan

preparat yang diamati kira-kira 5 mm. Pada beberapa mikroskop, yang

naik turun bukan lensa objektifnya tetapi meja objek (Hati-hati! Jangan

sampai lensa objektif menyentuh/membentur gelas benda. Hal ini dapat

menyebabkan lensa objektif tergores).

4. Perhatikan bayangan melalui lensa okuler. Gunakan pemutar kasar untuk

menaikkan atau menurunkan lensa objektif sampai preparat terlihat jelas.

Apabila bayangan belum terlihat, ulangi langkah (3).

5. Setelah preparat terlihat, dengan menggunakan pemutar halus, naik

turunkan lensa objektif agar tepat pada fokus lensa (preparat tampak

lebih jelas).

6. Untuk memperoleh perbesaran kuat, kita dapat mengganti/mengubah

lensa objektif dengan cara memutar revolver. Usahakan agar posisi

preparat tidak bergeser. Bila hal ini terjadi maka kamu harus mengulangi

dari awal.



6

II.STRUKTUR & FUNGSI SEL TUMBUHAN

KEGIATAN 1. ANATOMI ARINGAN TUMBUHAN

Permasalahan : Bagaimanakah persamaan dan perbedaan struktur sel

penyusun jaringan pada tumbuhan dikotil dan monokotil?

Tujuan :

1. Mengidentifikasi ciri-ciri spesifik struktur anatomi sel penyusun tiap

jaringan pada tumbuhan.

2. Membedakan struktur sel penyusun jariangan antara tumbuhan dikotil

dan monokotil beserta konsekuensinya

3. Menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan pada

tumbuhan

Pengantar

Sel tumbuhan terbentuk pada meristem, dan kemudian berkembang

menjadi jenis sel yang dikelompokkan

ke dalam jaringan. Tanaman memiliki

jenis jaringan yang hanya tiga: (1) Kulit,

(2) tanah, dan (3) Vascular. Jaringan

dermal menutupi permukaan luar dari

tanaman herba. Jaringan dermal terdiri

dari sel-sel epidermis, sel-sel yang

berdekatan mengeluarkan sebuah lilin

kutikula yang membantu dalam

pencegahan kehilangan air. Jaringan

tanah terdiri dari sebagian besar tanaman utama tubuh. Parenkim, collenchyma,

dan sel sclerenchyma yang umum di jaringan dasar. Jaringan pembuluh darah

mengangkut makanan, air, hormon dan mineral di dalam pabrik. Jaringan

pembuluh darah termasuk xilem, floem, parenkim, dan sel kambium.

(mage from http://www.phschool.com)
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Tugas pra praktikum:

1. Pelajari ciri-ciri jaringan tumbuhan menurut teori

2. Ada beberapa tipe berkas pengangkut. Cari informasi tentang tipe-tipe

berkas pengangkut!

3. Jaringan xylem tersusun atas sel trakeida, serabut trakeid, trachea.

Bagaimanakah ciri-ciri masing-masing unsur penyusun xylem?

4. Jaringan floem tersusun atas buluh tapis dan sel pengiring. Bagaimanakah

ciri-ciri masing-masing unsur penyusun floem?

Alat dan Bahan:

Alat :mikroskop, metilen blue atau eosin.

Bahan:

a. Preparat (segar/awetan) penampang melintang daun Zea mays dan

Mangifera indica atau Arachis hypogea

Pengamatan: Jaringan Epidermis, Jaringan Parenkim Tiang, Jar.vaskuler,

Jar Bunga karang.

-Amati preparat dan gambar hasil bayangannya

-Identifikasikan apa saja jaringan yang dapat diamati pada objek

tersebut?

-Bagaimana ciri masing-masing jaringan ?

b. Preparat (segar/awetan) penampang melintang batang Zea mays dan

Mangifera indica atau Arachis hypogea

Pengamatan:

-Amati preparat dan gambar hasil pengamatan.

- perhatikan jaringan epidermis dan ada/ jaringan sklerenkim, letak

berkas pengangkut, dan tipe stelenya.

c. Preparat (segar/awetan) penampang melintang melintang akar Zea

mays danMangifera indica atau Arachis hypogea

Pengamatan: Identifikasikan lapisan-lapisan penyusun organ akar, ada

tidaknya sel endodermis tanpa penebalan huruf U (sel-sel peresap)
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d. Preparat membujur daun Zea mays danMangifera indica atau Arachis

hypogea

Pengamatan: Amati macam jaringan yang dapat dilihat. Bandingkan

dengan hasil pengamatan pada preparat melintang.

e. Preparat serat Gossypium sp.

Pengamatan: identifikasikan bagian yang tampak merupakan jaringan apa.

HASIL PENGAMATAN

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:
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Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:
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Pertanyaan diskusi (pembahasan)

Pertanyaan diskusi:

1. Bagaimana persamaan sel penyusun tiap jaringan pada tumbuhan?

2. Bagaimana perbedaan sel penyusun tiap jaringan pada tumbuhan?

3. Bagaimana perbedaan stele pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil

secara anatomis ? Jelaskan bagaimana batang dikotil dapat tumbuh menebal?

4. Adakah persamaan atau perbedaan antara jaringan penyusun akar dan

batang?

Informasi tambahan: Manakah ciri pokok tumbuhan Dikotil dan Monokotil ?

Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan dalam dua golongan, yaitu

tumbuhan Dikotiledonae danMonokotiledonae. Dari namanya tampak bahwa

penggolongan didasarkan pada jumlah keping biji (kotiledon). Selain jumlah

kotiledon, ada beberapa ciri lain yang melengkapinya pada kedua golongan

tumbuhan tersebut. Kebanyakan orang melihat perbedaan keduanya lebih

didasarkan pada ciri-ciri pelengkapnya.

Dimanakah perbedaan ciri yang menonjol antara dikotil dan monokotil ?

Perbedaan keduanya dapat dilihat baik secara morfologis maupun anatomis dari

berbagai organnya. Beberapa cirri pokok untuk memahami perbedaan keduanya

dapat dilihat dari :

1) Jumlah keeping biji

2) Jumlah perhiasan bunga

3) Bentuk dan pertulangan daun

4) Sifat-sifat batang

5) Sifat-sifat akarnya

6) Ciri anatomis daun, batang dan akarnya

Tumbuhan dapat memiliki pembuluh angkut batang yang teratur dalam lingkaran

atau tersebar teracak, pertulangan daun menyirip, jala atau pita, keping satu

atau lebih, jumlah perhiasan bunga 3. 4 . 5 atau kelipatannya.

Variasi bentuk dan pertulangan daun dapat disimak pada gambar:
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Bentuk daun Pertulangan daun

Ket. :

a. paku b. jarum c. benang pita d.

benang cabang e. garis f. lorat g.

lanset h. bulat telur i. elip j. bulat

memanjang k. lanset terbalik l. spatel

m. runsinat n. pandurat o. bulat

telur terbalik p. delta q. belah

ketupat r. ginjal s. bulat

Ket. : 1. dikotom 2. menjari

3. menyirip 4. menyirip sejajar

5. menyirip jala

6. sejajar ( paralel )
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III.STRUKTUR FUNGSI SEL HEWAN

KEGIATAN 2. ANATOMI JARINGAN HEWAN

Permasalahan: Bagaimanakah struktur sel penyusun jaringan hewan?

Tujuan:

1. Mengidentifikasi ciri-ciri sel penyusun jaringan hewan

2. Membedakan struktur sel penyusun antar jaringan hewan beserta

konsekuensinya

3. Menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan pada hewan

Pengantar

Organ-organ hewan tersusun atas lebih dari satu tipe jaringan ataupun

sel. Organ memiliki fungsi tertentu. Sebagian besar organ memiliki fungsi hanya

pada suatu system organ. Sistem organ tersusun atas organ-organ dan memiliki

fungsi dalam kehidupan makhluk hidup. Perkembangan dari sel telur yang

dibuahi hingga pada tahap bayi membutuhkan rerata 41 tahapan mitosis. Selama

periode tersebut, sel-sel yang dihasilkan dari mitosis akan mengalami

diferensiasi, ada yang menjadi sel darah, otot, dan lain-lain.

Ada lebih dari 100 penampakan berbeda dari berbagai macam sel pada

hewan vertebrata. Sel-sel tersebut terorganisasi dalam jaringan; jaringan

terorganisasi dalam organ. Berbagai macam organ menyusun berbagai system

organ. System-sistem organ membentuk organisme. Ada empat macam jaringan

hewan yang utama yakni: jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan

jaringan syaraf.
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Tugas pra praktikum:

Cari informasi beserta gambar tentang jaringan hewan

secara umum, meliputi jaringan epitel, jaringan pengikat,

darah, jaringan tulang, jaringan otot!

KEGIATAN 2a. JARINGAN EPITEL MULUT

Permasalahan : Bagaimanakah struktur sel penyusun

jaringan epitel mulut manusia?

Alat dan bahan:

mikroskop, kaca obyek dan penutup, tutup kaca, tusuk gigi, pipet

metilen biru
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Cara Kerja

1. Sediakan objek gelas bersih, taruh di atas meja, kemudian tetesi dengan

setetes biru metilen.

2. Buka mulut Anda. Menggunakan tusuk gigi, hati-hati meletakkan pipi bagian

dalam epitel (kulit mulut pada pipi bagian dalam) Hati-hati untuk tidak menyakiti.

3. Masukkan epitel pipi Anda ke dalam setetes biru metilen pada objek gelas

sebelum, tutup dengan penutup kaca, kemudian mengamati dalam mikroskop.

4. Tentukan: membran sel, sitoplasma, inti sel. Apa warna inti sel setelah warna

tertentu?

5. Gambarlah dua atau tiga sel dan memberikan catatan.

KEGIATAN 2b. JARINGAN DARAH

Permasalahan: Bagaimana struktur sel penyusun jaringan darah pada hewan ?

Alat dan bahan:

mikroskop, jarum lanset, gelas objek dan gelas penutup, pembakar spirtus, pipet

tetes

alkohol 70%, kapas, pewarna giemsa, darah (apus Darah), kertas

penghisap/kertas saring.

Cara Kerja

1. Lakukan pengambilan darah Homo pada jari tangan kiri, terutama pada jari

manis, tengah atau telunjuk. Atau dapat juga pengambilan dilakukan melalui

daun telinga, tusuk pada tempat pengambilan darah dengan jarum frangkle,

teteskan darah pada objek glass yang telah tersedia.

2. Tetesan pertama (2-3 tetes) diapuskan pada kertas penghisap, agar terhindar

dari kotoran saat penusukan, tetesan selanjutnya teteskan pada objek glass,

sedemikian rupa hingga merupakan lingkaran dengan diameter 3-5mm

3. Letakkan kaca benda lain pada sisi tepi dari objek glass yang ditetesi

darah.Terutama pada muka tetes darah, lalu tariklah ke belakang sedikit

sampai kira-kira di tengah lingkaran darah, doronglah kaca benda yang berada
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di tepi maju ke depan dengan kecepatan dan kekuatan yang sama rata supaya

mendapatkan film darah yang tipis sama rata. Arah mendorong yang dilakukan

menentukan hasil dari apusan darah.

4. Keringkan di udara dan fixir dengan methyl alcohol selama 3-5 menit,

kemudian warnai/tetesi dengan pewarna Giemsa selama 30-45 menit.

Kemudian cucilah dengan air melalui pipet tetes, lakukan secara hati-hati dan

serap sisa-sisa air dengan tisu penyerap.

5. Keringkan di udara, tutup dengan kaca penutup, dan amati butir-butir sel

darah putih pada mikroskop.

6. Gambar dan memberikan catatan atau menjelaskan.

2c. JARINGAN TULANG

Alat: mikroskop, batu dengan permukaan kasar, gelas objek da penutup, pipet

tetes

Bahan: tulang ayam kering, aquades

Cara Kerja:

1. Gosokkan tulang ke batu.

2. Tetesi gelas objek dengan aquades

3. Letakkan hasil penggosokkan tulang di gelas objek dan tutup secara perlahan.

4. Amati dibawah mikroskop dan catat hasil pengamatan kalian.

2d. JARINGAN OTOT

Alat:mikroskop

Bahan: preparat awetan otot jantung, otot lurik dan otot polos

Cara Kerja:

1. Amati preparat di bawah mikroskop

2. Gambar hasil pengamatan dan bandingkan antara bentuk sel dari ketiga

jaringan otot tersebut. Adakah persamaan dan perbedaannya?
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HASIL PENGAMATAN

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:
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Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Nama Preparat:

Perbesaran:

Keterangan:

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah bentuk sel yang menyusun jaringan hewan?

2. Apakah terdapat keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan pada

hewan?
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Informasi tambahan

A. Pengamatan dari luar (Insection):

1. Inspection, bentuk luar bagian tubuh Cavia cobaya digambar dan diberi

keterangan lengkap bagian-bagian dari

a. Caput: bagian-bagian rima oris, nares, organon visus, auriculae, porus

acusticus externus.

b. Truncus: thorax, dorsum, abdomen, glutea, perineum, cauda, extremitas

liberae.

2.Sectio, setelah dilakukan pembedahan amati topografi alat-alat visceral,

gambar dan diberi keterangan mengenai: esophagus, ventriculus, intestinum

tennue, caecum, vesica fellea, pancreas, glandula suprarenalis, ren, ureter,

ovarium (jika betina), vesica urinaria, uterus masculinus (jika jantan)

Amati dan identifikasi tiap organ penyusun system-sistem organ antara lain

sebagai berikut:

Sistema digestive

Tractus digestivus: cavum oris (palatum, dentes, lingua), pharynx, esophagus,

ventriculus, intestinum tennue (duodenum, jejunum, ileum), caecum (bagian

taenia, haustra, incisura), intestinum crassum, rectum, dan anus.

Glandula digestive: hepar, vesica fellea, pancreas, ductus choleodocus, ductus

hepaticus, dan ductus cysticus

Sistema Urogenitalia

Organon uropoetica berupa ren, ureter, vesica urinaria, urethra

Masculine : testis, epididymis, ductus everens, ductus ejaculatoris, uterus

masculinus

Feminina: ovarium, uterus, infundibulum, tuba faloppii

Sistema Respiratoria

Larynx, trachea, bronchus, pulmo
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Sistema cardiovasculare

Atrium (dexter-sinister), ventrikel, aorta, arcus aorta, arteri pulmonalis (ramus

dexter-sinister), arteri sub clavia dextra, arteri carotis communis dexter dan

sinister, vena cava cranialis dextra, vena pulmonalis dextra dan sinister.
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III.POTENSIAL AIR PADA SEL TUMBUHAN

PENGANTAR

Tumbuhan membutuhkan air, gas-gas dan ion-ion yang diambil dari

lingkungannya. Ion tersedia dalam tanah dan, maka penyerapannya harus dalam

bentuk terlarut dalam air tanah. Gas CO2 banyak diserap melalui daun,

sedangkan O2 banyak diserap melalui akar dan lentisel.

Untuk masukknya gas-gas, air dan ion, zat-zat tersebut harus menembus

dinding sel dan membran sel yang selektif permeabel. Dinding sel tebal, namun

banyak terdapat pori atau ruang-ruang dan mudah dilalui larutan tanah dan gas-

gas, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk penyerapan. Sebaliknya,

membran sel yang lipo-protein, hanya memiliki pori yang lembut dan bermuatan,

sehingga tidak setiap zat dengan mudah melewatinya. Permeabilitas membran

terhadap ion-ion adalah paling rendah. Dengan kata lain, ion-ion sulit menembus

membran, maka penyerapannya pun paling sulit. Terkait dengan penyeapan zat

ini, salah satu permasalahannya adalah “Bagaimana masuknya (penyerapan) air

dan gas-gas terjadi melalui sel-sel penyerapan ? “

Kegiatan 3a. Difusi-Osmosis

Alat dan Bahan

Pisang yang masak

larutan sukrosa 1M dan 0,5 M

air suling (larutan sukrosa 0,0 M)

Metilen biru pewarna

Kecil gelas / petridish 3 item

tabung reaksi (3 item) dan rak,

Pipete 7

pisau bedah



21

Cara Kerja:

1. Isi setiap gelas / petridish dengan larutan sukrosa 20 ml (sesuai perlakuan)

2. Tambahkan 3 tetes biru metilen noda untuk setiap gelas / cawan petri untuk

mewarnai cairan

3. Masukkan 4 buah irisan pisang (sebelumnya ditimbang) untuk setiap gelas /

petridish.

4. Diamkan selama 20 menit. Amati gerakan zat warna.

5. Lalu, timbang potongan pisang setelah perendaman

6. Ambil sukrosa untuk setiap tes tabung dengan sukrosa 10 ml. Ambil biru

metilen noda dengan pipet. Masukkan pipet di tengah tabung reaksi,

kemudian jatuh ke setetes pewarna.

7. Amati gerakan zat pewarna. Bergerak ke atas, atau bawah?

1M Sucrose 0.5M Sucrose

Untuk menghitung persentase perubahan berat dapat digunakan rumus:
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KEGIATAN 3b. Plasmolisis

Tujuan : Setelah melakukan percobaan diharapkan saudara dapat :

1. Menemukan fakta tentang gejala plasmolisis

2. Menunjukkan faktor penyebab plasmolisis

3. Menunjukkan hubungan antara plasmolisis dengan status

potensial osmotik antara cairan selnya dengan larutan di

lingkungannya.

Pengantar :

Plasmolisis adalah peristiwa lepasnya plasmalemma atau membran plasma

dari dinding sel karena dehidrasi (sel kehilangan air). Peristiwa ini terjadi bila

jaringan ditempatkan pada larutan yang

hipertonis atau memiliki potensial osmotik lebih

tinggi. Dalam keadaan tersebut, air sel akan

terdorong untuk berdifusi ke luar sel menembus

membran (osmosis). Salah satu fenomena

akibat dehidrasi sel adalah terjadinya

plasmolisis. Dalam keadaan tertentu, sel masih

mampu kembali ke keadaan semula bila jaringan dikembalikan ke air murni.

Peristiwa ini dikenal sebagai gejala deplasmolisis.

Bila jaringan ditempatkan pada larutan yang hipotonis sampai isotonis,

maka sel-sel jaringan tidak akan mengalami plasmolisis. Berdasar hal ini, maka

metode plasmolisis dapat digunakan sebagai salah satu metode penaksiran nilai

potensial osmotik jaringan. Dengan menghitung nilai potensial osmosis larutan

sukrosa yang isotonik terhadap cairan sel, maka nilai potensial osmosis dapat

diketahui.

Perhitungan potensial osmosis dapat menggunakan rumus :

1. ψ = atm
MT

273

4,22−

dimana ,

ψ = Potensial osmosis
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M = Molaritas

T = Temperatur mutlak atau suhu mutlak (0K) yaitu 0C + 273

2 . ψs = - CiRT

dimana,

Ψs = s = potensial osmotik

C = konsentrasi larutan yang dinyatakan sebagai molalitas (mol linarut per

kg H2O)

i = konstanta uang menerangkan pengionan linarut dan atau simpangan

lain dalam larutan sempurna

R = konstanta gas (0,00831 kg.MPa.mol-1 K-1 atau 0,00831 kg.kJ.mol-1 K-1,

atau 0,080205 kg.atm.mol-1 K-1 , atau 0,080205 kg.atm.mol-1 K-1 , atau

0,0357 kg.cal. mol -1K-1)

T = suhu mutlak (K) yatu 0C =273

Sebagai perkiraan terdekat, potensial osmotik jaringan ditaksir eqivalen

dengan potensial osmotik suatu larutan yang telah menimbulkan plasmolisis

sebesar 50 %, yang disebut incipient plasmolysis.

Alat dan Bahan :

1. Mikroskop 5. larutan sukrosa

2.Gelas benda & Penutup 6. Daun Rhoe discolor

3. Botol vial 7. Silet

4. pipet tetes

Cara Kerja :

1. Siapkan 4 botol vial yang berisi larutan sukrosa 0,14 M; 0,18 M; 0,22 M

dan 0,26 Mmasing-masing sebanyak 10 ml

2. Buatlah beberapa sayatan epidermis permukaan bawah daun Rhoe discolor

(Jadam, Md)
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3. Letakkan sayatan pada gelas benda,tetesi sedikit air dan tutup dengan

kaca penutupnya.

4. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran kecil kemudian perbesaran

yang semakin besar.

5. Hitung jumlah sel yang penuh dengan warna ungu (anthocian) yang

terdapat dalam bidang pengamatan.

6. Berikan tetesan larutan gula ke tepi gelas penutupnya, lalu amati, catat

kapan saja terjadi perubahan sel-sel beranthosian tadi terus menerus

selama 2 menit.

7. Hitung berapa sel yang mengalami pemudaran warna antosianin ungu,

bahkan menjadi transparan. (terplasmolisis)

8. Tuangkan data dalam tabel 1 dan buatlah grafik hubungan antara

konsentrasi larutan sukrosa dengan plasmolisis yang terjadi.

9. Ulangi pengamatan proses terjadinya plasmolisis menggunakan perlakuan

sukrosa 0,26 M, catat perubahan apa yang terjadi pada sel baik dalam

bentuk maupun ukuran sel selama 2 menit dibawah mikroskop.

10. Buatlah tabel pengamatan dan tuangkan data hasil pengamatan dalam

tabel.

Analisis Data :

1. Masukkan data hasil pengukuran dalam tabel berikut

Perlakuan Keadaan sel dalam satu bidang

pandang

Waktu mulai

terplasmolisis

(sekon)sukrosa Terplasmolisis (%) Tak Terplasmolisis

(%)

0,14 M

0,18 M

0,22 M

0,26 M
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2. Buatlah tabel dan masukkan data hasil pengamatan untuk pengamatan

proses plasmolisis dalam tabel.

Tabel 2. Hasil pengamatan bentuk sel saat terjadi plasmolisis

3. Carilah nilai taksiran terdekat besarnya potensial osmotik jaringan

didasarkan pada larutan perendam yang telah mengakibatkan keadaan

“Incipient plasmolysis” menggunakan rumus diatas.

Berikut disajikan tabel pembanding,
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Tabel :

Potensial Osmotik (PO) Beberapa Molaritas Larutan Sukrosa

Pada Suhu 20 derajat C Menurut A. Ursprung dan G. Blum.

Molaritas PO (Atm) Molaritas PO (Atm)

0,01 - 0,30 0,16 - 4,20

0,02 - 0,50 0,17 - 4,50

0,03 - 0,80 0,18 - 4,50

0,04 - 1,10 0,19 - 4,70

0,05 - 1,30 0,20 - 5,00

0,06 - 1,60 0,21 - 5,30

0,07 - 1,90 0,22 - 5,60

0,08 - 2,10 0,23 - 5,90

0,09 - 2,40 0,24 - 6,40

0,10 - 2,60 0,25 - 6,70

0,11 - 2,90 0,26 - 7,00

0,12 - 3,20 0,27 - 7,30

0,13 - 3,40 0,28 - 7,50

0,14 - 3,70 0,29 - 7,80

0,15 - 4,00 0,30 - 8,10

Diskusi / Pembahasan :

1. Apakah ada perbedaan respons sel-sel epidermis pada larutan sukrosa yang

berbeda konsentrasinya ?

2. Bagaimana kecenderungan bentuk hubungan antara tingkat plasmolisis

dengan konsentrasi larutan sukrosanya ?

3. Bila tekanan osmotik larutan di luarnya sama dengan tekanan osmotik cairan

selnya, peristiwa apa yang akan terjadi ?

4. Pada konsentrasi berapa mulai terjadi gejala plasmolisis ?

5. Mengapa plasmolisis tersebut terjadi ? dapatkah anda memperkirakan

tentang besarnya nilai osmosis cairan sel setelah terjadi plasmolisis kurang

lebih 50 % menurut besarnya nilai osmosis plasmolitikumnya ?

6. Menurut dugaan anda, apakah sel atau jaringan yang terplasmolisis masih

dapat kembali normal bila dikembalikan ke lingkungan air biasa ?

7. Bagaimana kesimpulan anda tentang pengertian plasmolisis ini ?
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8. Apakah berdasarkan peristiwa plasmolisis ini dapat digunakan sebagai

pendekatan untuk mengukur atau memperkirakan tekanan osmotik suatu

jaringan ?

9. Bagaimana menurutmu kondisi potensial osmotik jaringan tumbuhan xerofit

atau halofit bila dibandingkan pada tumbuhan air tawar ? Jelaskan

Tugas Pengembangan :

1. Dapatkan penaksiran potensial air jaringan didasarkan pada potensial air

larutan perendam yang belum menimbulkan plasmolisis ?

2. Apa maksud penggunaan epidermis bagian bawah daun Rhoe discolor untuk

percobaan plasmolisis ?

3. Mengapa potensial osmotik taksiran berdasar potensial osmotik larutan

perendam penyebab keadaan “Incipient plasmolysis” selalu lebih rendah

dari harga potensial osmotik epidermis yang sebenarnya ?
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IV.MITOSIS

Permasalahan : Bagaimanakah gambaran tahapan pembelahan mitosis?

Tujuan: mahasiswa mampu mengamati dan menjelaskan tahapan siklus sel ,

terutama tahapan pembelahan mitosis.

Alat Bahan: Mikroskop cahaya; ujung akar bawang merah (Allium cepa);Kaca

benda dan kaca penutup; Kertas hisap; Pipet ; Tisu;Pinset ; Alkohol 70 %;Gelas

arloji ;FAA;Silet berkarat;HCl 1 N;Silet tajam; acetocarmin; Botol ampul;

Pembakar spiritus dan korek api;Plastik dan karet

Cara Kerja

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini adalah tahap penumbuhan akar bawang

merah (Allium cepa) dan pemotongan akar bawang merah (Allium cepa).

Penumbuhan akar dilakukan di dalam gelas p;lastik yang berisi air selama 1

minggu (7 hari), dengan cara menusuk bagian tengan bawang merah secara

horizontal sedemikian rupa sehingga hanya bagian akarnya saja yang

menyentuh air. Pemotongan ujung bawah akar dilakukan pada malam hari

sebelum pukul 09.00. akar dipotong sepanjang 1 cm dari ujung dan

selanjutnya akar direndam dalam tabung reaksi yang sudah diisi dengan

larutan HCl 3%, lalu botol ampul ditutup rapat dengan plastik dan diikat

dengan karet.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi pembuatan preparat dan pengamatan fase-fase

mitosis di bawah mikroskop. Untuk pembuatan preparat dilakukan dengan

cara mengambil potongan ujung akar bawang merah (Allium cepa) dari botol

ampul denang pinset.

a. Masukkan tabung reaksi yang berisi ujung akar tersebut ke dalam gelas

beaker yang sudah diisi air dipanaskan selama 1 menit pada suhu 60 C.

b. Cuci potongan dengan akuades

c. Letakkan potongan akar di atas gelas benda dan tekan dengan jarum

preparat atau silet



29

d. Teteskan setetes asetokarmin kemudian ditutup dengan gelas penutup.

Tekan menggunakan ibu jari yang diberi alas kertas saring.

3. Tahap Pengamatan

Amatilah tahapan apa saja yang tampak pada tampilan bayangan preparat

di bawah mikroskop? Ada berapa tahapan yang tampak? Gambarlah hasil

pengamatan saudara dan beri penjelasannya!

Tabel Pengamatan

Nama Fase: Nama Fase:

Gambar Gambar

Perbesaran:……..x……….

Keterangan:

Perbesaran:…………x……..

Keterangan:

Nama Fase Nama Fase
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Gambar Gambar

Perbesaran:……..x……….

Keterangan:

Perbesaran:…………x……..

Keterangan:

E. Pertanyaan Diskusi

1. Berdasarkan hasil pengamatan saudara, tahapan apa yang sebagian besar

dijumpai?mengapa?

2. Apakah saudara akan melihat tahapan yang sama pada jaringan lain pada

tanaman bawang? Jelaskan jawaban saudara?

3. Lanjutkan hasil kegiatan tersebut dengan membandingkannya dengan

literatur/referensi. Dengan menggunakan informasi yang saudara peroleh,

pelajarilah bagaimana tentang pembelahan sel kanker jika dibandingkan

dengan sel normal?
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V. MORFOLOGI DAN SIKLUS HIDUP

DROSOPHILA MELANOGASTER

Pengantar

Drosophila melanogaster merupakan jenis lalat buah,

dimasukkandalamfilum Artropoda kelas Insekta bangsa Diptera, anak

bangsa Cyclophorpha (pengelompokan lalat yang pupanya terdapat kulit

instar 3, mempunyai jaw hooks), seri A caliptrata (imago menetas dengan

keluar dari bagian anterior pupa), suku Drosophilidae. Jenis Drosophila

melanogaster di Indonesia terdapat sekitar 600 jenis, pulau Jawa sekitar

120 jenis dari suku drosophilidae (Wheeler, 1981). Drosophila

melanogaster yang sering ditemukan di Indonesia dan Asia adalah

Drosophila melanogaster ananasae, kikawai, malerkotliana, repleta,

hypocausta, imigran, dll.

KEGIATAN 5a. MORFOLOGI DROSOPHILA

Permasalahan: Bagaimanakah perbedaan morfologi antara lalat buah betina

dan jantan?

Tujuan:

a. Dapat membedakan Drosophila melanogaster jantan dan betina

b. Mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus hidup Drosophila

c. Mengetahui lama dari tiap tahapan dalam siklus hidup Drosophila

d. Mengetahui cara menangani dan memelihara Drosophila

Alat Dan Bahan

1. Pengamatan Morfologi Drosophila melanogaster

Alat dan bahan yang diperlukan adalah :

a. Media/makanan (buah-buahan yang telah masak)

b. Drosophila melanogaster jantan dan betina

c. Botol vial/botol selai

d. Penutup gabus steril

e. Chloroform

f. Lup
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Cara Kerja

1. Persiapan-tahap penangkapan lalat buah dengan buah yang masak,

letakkan dalam botol jar yang ditempatkan pada jus buah masak yang

dibiarkan terbuka beberapa hari.

2. Pengamatan Morfologi Drosophila melanogaster

a. Ambil beberapa lalat dari botol kultur dan pindahkan dalam cawan

petri yang dilengkapi kapas yang ditetesi eter, lakukan pembiusan

sekitar 30 detik.

b. Lalat yang sudah dalam keadaan pingsan selama 30-60 detik diamati

di bawah mikroskop,bila pengamatan belum selesai lalat sudah

sadar dapat dimasukkan kembali ke dalam cawan petri. Gambar dan

tulis pengamatan dalam tabel.

Tabel Hasil Pengamatan

GAMBAR KETERANGAN

Lalat 1 Jenis Kelamin :

Mata : Bentuk

Ukuran

Warna

Sungut : Bentuk

Cabang-cabang

Kepala :

Torax : warnadasar

Abdomen : garis-garis hitam

Sayap : Bentuk

Panjang

Warna
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Lalat 2 Jenis Kelamin :

Mata : Bentuk

Ukuran

Warna

Sungut : Bentuk

Cabang-cabang

Kepala :

Torax : warnadasar

Abdomen : garis-garis hitam

Sayap : Bentuk

Panjang

Warna

KEGIATAN 5b. SIKLUS HIDUP LALAT BUAH

Permasalahan: Bagaimanakah tahapan siklus hidup lalat buah?

Tujuan:

1. Mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup Drosophila

2. Menghitung lama dari tiap tahapan dalam siklus hidup Drosophila

3. Melakukan cara menangani dan memelihara Drosophila

Alat dan Bahan:

Lalat buah dalam jam jar

Lup

Tutup kain kasa

Cara Kerja

Pemeliharaan lalat buah dan pengamatan
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i. Lalat buah disimpan di ruangan yang teduh dan terhindar dari sinar

matahari langsung. Suhu dalam botol kultur dijaga pada suhu

ruangan. Kontaminasi jamur kemungkinan akan terjadi.

ii. Jika kontaminasi jamur melebihi batas, medium yang

terkontaminasi dapat dibuang menggunakan sendok.

iii. Kultur diamati paling sedikit dua kali sehari. Pada saat muncul fase

pertumbuhan tertentu, hari, tanggal, waktu, dan kondisi kultur

dicatat dalam lembar pengamatan.

iv. Perkembangaan pada setiap fase pertumbuhan lalat buah pun

dideskripsikan dalam lembar pengamatan.

v. Ketika pupa pertama muncul, lalat buah parental dikeluarkan dari

botol agar pengindentifikasian lalat buah filial tidak tertukar

dengan lalat buah parental.

vi. Pengamatan dilakukan hingga muncul imago pertama.

Tabel Hasil Pengamatan

Hari Pengamatan Lama Fase Ciri-ciri Gambar

Telur

Larva instar I

Larva instar II

Larva instar III

Pre-pupa



35

Pupa

Imago

Pertanyaan:

1. Bagaimana membedakan jenis kelamin pada lalat buah?

2. Bagaimana tahapan siklus hidup lalat buah?apakah siklus hidupnya

termasuk metamorphosis sempurna?
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VI. EKSTRAKSI DNA

A. Pendahuluan

Asam nukleat berupa asam deoksiribonukleat/DNA (bahasa Inggris:

deoxyribonucleic acid), umumnya terletak di dalam inti sel. Secara garis besar,

peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik; artinya, DNA

menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap

organisme. DNA merupakan polimer yang terdiri dari tiga komponen utama,

yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sebuah unit monomer

DNA yang terdiri dari ketiga komponen tersebut dinamakan nukleotida, sehingga

DNA tergolong sebagai polinukleotida. Rangka utama untai DNA terdiri dari

gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa

(berkarbon lima), yaitu 2- deoksiribosa. Dua gugus gula terhubung dengan fosfat

melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan

atom karbon kelima pada gula lainnya. Salah satu perbedaan utama DNA dan

RNA adalah gula penyusunnya; gula RNA adalah ribosa.

DNA dapat diisolasi, baik dari sel manusia maupun sel tumbuhan. Proses

isolasi DNA diawali dengan proses ekstraksi DNA. Hal ini bertujuan untuk

memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Proses ini harus

dilakukan dengan berhati-hati, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada

DNA. Untuk mengeluarkan DNA dari sel, dapat dilakukan dengan memecahkan

dinding sel baik dengan cara mekanik maupun dengan cara kimiawi. Pada

praktikum ini akan dilakukan isolasi DNA dengan metode sederhana dengan

menggunakan sampel daging buah untuk mendapatkan DNA.

B. Tujuan

1. Dapat mengetahui proses isolasi DNA dari sel-sel buah

2. Dapat memahami gambaran umum DNA hasil isolasi sebagai unit hereditas
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C. Alat dan Bahan:

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :

1. Pisau

2. Alas untuk memotong

3. Plastik klip (Plastik Cetik)

4. Gelas beker

5. Pengaduk

Sedangkan bahan yang digunakan:

1. Pisang

2. Strawbery

3. Sayuran

4. Deterjen cair

5. aquades/ air biasa,

6. garam

7. spiritus atau ethanol absolute dingin.

D. Cara Kerja :

1. Kupas 1 pisang ambon yang telah tersedia

2. Ambil separuh pisang, masukkan dalam plastik klip

3. Tekan-tekan dan lumatkan pisang dalam plastik klip dengan tangan

4. Setelah lumat gunting plastik klip kemudian masukkan lumatan pisang

dalam beker gelas

5. Tambahkan sedikit air

6. Tambahkan sedikit deterjen

7. Aduk sampai larut

8. Tambahkan ethanol dingin dengan hati-hati

9. Tunggu dan amati apa yang terjadi.
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10. Bandingkan hasil kegiatan dengan kelompok lain. Amati persamaan atau

perbedaannya.

11. Catat hasil pengamatan dalam tabel dan dokumentasikan hasil

ekstraksinya.

E. DISKUSI

1. Bagaimanakah hasil pengamatan kalian? Struktur apakah yang tampak pada

hasil praktikum?

2. Apakah fungsi mengunakan detergen dalam praktikum ini? Kaitkan dengan

materi penyusunan membran sel.

Tugas tambahan

Amati hasil ekstraksi tersebut dengan mikroskop. Gambarkan hasil pengamatan

kalian.
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VII. PEWARISAN SIFAT PADA MANUSIA

PENGANTAR

1. Sifat induk (ayah – ibu) diturunkan kepada anak-anaknya. Pewarisan sifat

terjadi melalui gen-gen pada kromosom sel-sel kelamin.

2. Variasi sifat yang muncul pada anak dapat terjadi melalui berbagai

mekanisme atau peristiwa proses pewarisan gen, antara lain penurusan

sifat oleh gen tunggal yang bebas, interaksi beberapa gen, gen ganda, alel

ganda, gen terpaut kromosom seks, pindah silang, gen efek tethal, dsb.

3. Sel-sel gamet akan memiliki susunan gen yang berbeda. Perbedaan

genotip terjadi pada saat gametogenesis, yaitu proses pembentukan

gamet melalui pembelahan meiosis sel-sel induk kelamin pada gonad

(tetes pada ayah; / ovarium pada ibu).

4. Melalui perkawinan yang acak, akan terjadi rekombinasi gen sehingga

anak-anaknya akan memiliki susunan genotip yang selalu berbeda

5. Gejala yang tampak (phnenotype) pada seseorang merupakan hasil

interaksi atau perpaduan antara faktor genotip dengan faktor lingkungan.

6. Gejala fenotip pada manusia dapat dilihat dari gejala struktural maupun

fungsional, dari tingkat sel-molekuler sampai tingkat individu. Contoh,

gejala golongan darah, hemofilia, kemampuan mengecap rasa,

kemampuan atau ketidak mampuan membentuk hormon atau enzim

tertentu, dst.

KEGIATAN 7

Topik : Bagaimana Pewarisan Sifat pada Manusia ?

Tujuan :

1. Mengamati bermacam-macam gejala fenotip pada manusia dan

menemukan kesamaan dan perbedaan yang ada

2. Memberikan argumen terhadap sifat-sifat yang muncul

3. Menelusur / menjelaskan bagaimana sifat-sifat iitu diturunkan
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Alat dan Bahan

Alat : meteran, dokumen medis, cakram genetika

Bahan : Tubuh kita, teman, dan saudara kandung kita

Sasaran Pengamatan :

1. Ciri rambut (warna = hitam, coklat; bentuk = lurus, ikal, keriting;

kebotakan = botak dan tidak botak),

2. Ciri mata (bentuk mata = bulat, lonjong, sitib, warna iris mata = hitam,

coklat = biru ; butawarna = ya, tidak; keadaan mata = plus, minus)

3. Ciri hidung (bentuk hidung = mancung,agak mancung, pesek; rasio tinggi/

lebar hidung),

4. bentuk tubuh (gemuk – agak gemuk, kurus , langsing),

5. Sidik jari (busur, jerat, pusar)

6. Golongan darah ( A, B, AB, O),

7. Bentuk wajah (bulat, oval/ lonjong, kotak)

8. Tinggi badan dan ciri khas yang lain.

9. Daun telinga (melekat, menggantung)

10. Lesung pipi ( ya / tidak)

11. Hemofilia / diabetes ( Ya / tidak)

12. Lidah (bisa menggulung / tidak)

13. Kebotakan ( ya / tidak)

14. Warna kulit ( putih – sawo matang – hitam)

Cara Kerja

1. Lakukan pengamatan / mengumpulkan data tentang beberapa ciri yang

dijadikan sasaran pengamatan. Bila tidak dapat mengamati dan melakukan

pengukuran sendiri, lakukanlah dengan teman sekelompokmu. Catat hasil

pengamatan
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2. Lakukan pula pengamatan untuk beberapa ciri yang mungkin mudah /

dapat kamu temukan pada saudara-saudara sekandung, ayah dan ibumu.

Catat hasil pengamatan

3. Gunakan Cakram Genetika, dimulai dari bagian tengah dengan ciri pertama,

dan tentukan apakah anda berada di sisi kanan atau sisi kiri dari garis vertikal.

Lanjutkan dengan pindah pada garis lingkaran ke dua pada roda cakram

tersebut, kemudian tentukan pada bagian mana sifat anda terdapat.

Demikian selanjutnya sampai lingkaran terluar.

4. Baca angka yang tertulis, untuk kombinasi dari ciri-ciri khusus yang telah

kalian amati.

5. Dapatkan angka seperti yang anda punyai, dari teman-temanmu

6. Identifikasi kesamaan dan perbedaan yang terjadi

7. Diskusiskan mengapa variasi sifat di antara anak-anak keturunannya

terjadi

8. Nyatakan kesimpulan hasil pengamatnya,

9. Susun laporan dan mengkomunikasikan hasilnya

Tabel Hasil Pengamatan

Gejala/ ciri Sifat

orang tua

Sifat pada anak keturunannya

Diamati Bapa

k

Ibu 1 2 3 4

1. Daun telinga

- Menggantung

- Melekat

2. Bentuk rambut

- lurus

- ikal

- keriting

3. Kebotakan:

- botak

- tidak botak

4. Sifat lidah

- dpt menggulung
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- tidak dpt

menggulung

5 . Lesung pipi

-Ya

- Tdk

6. Bentuk wajah

7. Gol. Darah

10. Hemofili / Diabetes

- Ya

- Tdk

Hasil Identifikasi Menggunakan Cakram Genetika

Nama Angka yang ditunjuk

Diskusi :

1. Apa yang dapat saudara katakan mengenai variasi sifat yang muncul pada

anak keturunannya ?

2 . Bagaimana tingkat keasamaan atau perbedaan antar individu dalam satu

saudara ?

3. Beri penjelasan mengapa gejalanya muncul demikian ?
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Cakram genetika
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VIII. PEMBUATAN MEDIUM, ISOLASI DAN IDENTIFIKASI MIKROORGANISME

Pengantar

Makhluk hidup membutuhkan nutrien untuk pertumbuhan dan

reproduksinya. Nutrien merupakan bahan baku yang digunakan untuk

membangun komponen-komponen seluler baru dan untuk menghasilkan energi

yang dibutuhkan dalam proses kehidupan sel. Untuk menumbuhkan dan

mengembangbiakkan mikroba diperlukan suatu substrat yang disebut medium.

Sedangkan medium itu sendiri sebelum digunakan haris dalam keadaan steril

artinya tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan. Agar mikroba

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam medium, maka diperlukan

persyaratan tertentu yaitu diantaranya bahwa di dalam medium harus

terkandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan

perkembangan mikroba.

Dasar makanan yang paling baik bagi pemiaraan baakteri ialah medium

yang mengandung zat – zat organik seperti rebusan daging, sayur – sayuran,

sisa – sisa makanan atau ramuan – ramuan yang dibuat oleh manusia. Medium

yang banyak digunakan dalam pekerjaan rutin di laboratorium ialah kaldu cair

dan kaldu agar. Media adalah suatu substrat untuk menumbuhkan bakteri yang

menjadi padat dan tetap tembus pandang pada suhu inkubasi .

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyiapan

medium supaya mikroorganisme dapat tumbuh baik meliputi:

1. Mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan oleh mikroba

2. Mempunyai tekanan osmose, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai

3. Tidak mengandung zat-zat penghambat

4. Steril

Ketepatan komposisi medium tergantung pada kebutuhan species yang akan

dikultivasi karena kebutuhan nutrisi sangat bervariasi. Pengetahuan tentang

habitat normal mikroorganisme sering berguna untuk menentukan medium yang

cocok karena kebutuhan tergantung lingkungan alaminya. Meskipun persyaratan
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medium untuk menumbuhkan mikroorganisme sangat beragam, namun sebagai

organisme hidup mempunyai kebutuhan dasar yang sama yaitu memerlukan

sumber karbon, energi, air, nitrogen, fosfat, dan mineral.

1. Pencampuran bahan-bahan

Bahan-bahan yang dibutuhkan tergantung pada macam medium yang akan

dibuat. Medium biasanya dibuat dengan melarutkan semua bahan dalam

akuades, diurutkan dengan resep, dan dipanaskan sampai semua baan larut.

Apabila selama melarutkan bahan-bahan tersebut volume akuadesnya

berkurang maka sebelum disterilakan harus ditambahkan akuades sesuai

resep. selama pencampuran dan pemanasan medium dilakukan

pengadukan dan dijaga jangan sampai meluap.

2. Penyaringan medium

Beberapa jenis medium kadang perlu disaring menggunakan kertas saring

atau kain tipis steril.

3. Pengaturan pH

Medium kadangkala memerlukan nilai pH tertentu sehingga perlu

dilakukan pengaturan pH. Pengaturan pH dapat dilakukan dengan

penambahan larutan basa (NaOH) atau asam (HCl).

4. Penambahan antibiotik

Antibiotik kadang diperlukan untuk mencegah pertumbuhan jenis

mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Penambahan antibiotik dapat

dilakukan sebelum atau sesudah sterilisasi tergantung jenis antibiotiknya

tahan panas atau tidak.

5. Pemasukan medium dalam tempat (wadah) tertentu

Tahap ini dilakukan sebelum sterilisasi. Wadah yang dapat digunakan

misalnya tabung reaksi atau erlenmeyer. Wadah tersebut harus bersih,

bebas debu, dan steril. Contohnya: Tabung reaksi digunakan misalnya untuk

pembuatan agar miring dan agar tegak, sedangkan erlenmeyer digunakan

untuk medium yang akan dituang dalam petridish.
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6. Sterilisasi medium

Sterilisasi medium dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung

macamnya medium. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah

menggunakan otoklaf. Cara lain yaitu dengan pasteurisasi untuk medium

yang mengndung bahan-bahan yang tidak tahan panas tinggi. Pengecekan

apakah medium yang disterilisasi tidak terkontaminasi maka medium

didiamkan semalam sebelum digunakan.

7. Penyimpanan medium

Medium yang sudah dibuat dan sudah steril mungkin tidak langsung

digunakan sehingga sebaiknya disimpan di refrigerator (lemari es). Medium

apabila disimpan dalam suhu kamar untuk periode lama maka cenderung

kehilangan kelembaban dan mudah terkontaminasi.

Pengamatan mikroba secara spesifik.sulit dilakukan. Oleh

sebab itu diperlukan teknik isolasi dan pemurnian agar didapatkan media murni.

Ada beberapa metode atau teknik yang digunakan pada isolasi

mikroorganisme, yaitu metode tuang (pour plate), metode sebar (spread plate),

metode goresan (streak plate), pengenceran (dilution method)

a. Metode tuang adalah suatu teknik dalam menumbuhkan mikroorganisme

di dalam media agar dengan cara mencampurkan media agar yang masih cair

dengan stok kultur bakteri.
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b. Metode sebar

Metode spread plate (cawan sebar) adalah suatu teknik di dalam

menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara

menuangkan stok kultur bakteri atau menghapuskannya di atas media agar

yang telah memadat, sedangkan pour plate kultur dicampurkan ketika media

masih cair (belum memadat). Kelebihan teknik ini adalah mikroorganisme yang

tumbuh dapat tersebar merata pada bagian permukaan agar.

c. Metode goresan

Prinsip metode ini yaitu mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari

koloni yang lain, sehingga mempermudah proses isolasi. Cara ini dilakukan

dengan membagi 3-4 cawan petri. Ose steril yang telah disiapkan diletakkan

pada sumber isolat , kemudian menggoreskan ose tersebut pada cawan petri

berisi media steril. Goresan dapat dilakukan 3-4 kali membentuk garis

horisontal disatu cawan. Ose disterilkan lagi dengan api bunsen. Setelah

kering, ose tersebut digunakan untuk menggores goresan sebelumnya pada

sisi cawan ke dua. Langkah ini dilanjutkan hingga keempat sisi cawan tergores.

d. Metode pengenceran

Metode pengenceran dilakukan dengan cara mengencerkan suatu suspensi

berupa cairan spesies kemudian diencerkan dalam tabung tersendiri. Dari

pengenceran tersebut kemudian diambil 1 ml umtuk diencerkan lagi. Jika perlu,

dari pengenceran yang kedua diambil 1 ml untuk diencerkan lebih lanjut

hingga pengenceran yang diinginkan. Dari akhir pengenceran diambil kembali 1

ml untuk

disebarkan pada suatu medium padat sehingga kemungkinan besar akan

didapatkan beberapa koloni yang tumbuh pada medium tersebut.

Dilakukannya pengenceran bertujuan untuk memperoleh biakan atau koloni

murni dari suatu medium.
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Gambar a. Streak plate
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Bentuk Tepi Koloni

8a. PEMBUATAN MEDIUM

Tugas : Medium yang dibuat minimal berjumlah 2. Peruntukan medium: untuk

menangkap mikroorganisme, untuk mengkultur mikroorganisme. Pastikan

medium steril.

Kegiatan dilakukan di luar jam praktikum biologi umum.

Perhatikan apa saja langkah pembuatan medium, dan untuk autoklaf dapat

diganti dengan panci bertekanan (panci presto).

Alat: cawan petri, panci bertekanan,

A. Media taoge cair

1. Bahan:

Taoge ....................................... 100 g

Sukrosa (gula pasir) ................... 60 g

Akuades ............................ 1.000 ml
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2. Cara pembuatan:

a. Taoge direbus dengan akuades sampai mendidih (1-2 jam).

b. Disaring kemudian ditambahkan sukrosa kemudian didihkan lagi

sampai semua sukrosa larut

c. Ditambahkan aquades yang hilang karena penguapan sampai volume

1.000 ml

d. Dimasukkan tabung.

e. Sterilisasi dengan otoklaf (121 ˚C; 15 menit) atau panci presto

(mendidih; 20 menit)

Media taoge agar

Susunan dan cara membuatnya sama seperti media taoge cair dengan

ditambah agar-agar 1,5 – 2 %. Agar-agar yang digunakan dapat berupa

tepung agar (swallow globe). Penambahan dilakukan bersama dengan

sukrosa.

Media dari bahan penyedap rasa

Alat: cawan petri

Bahan:

Gula pasir ........................... 3 g

MSG .................................. 1 g

Agar-agar ........................... 1,5 g

Akuades ........................... 100 ml

Cara pembuatan

a. Panaskan semua bahan sampai larut kemudian masukkan ke dalam wadah

(tabung/erlenmeyer)

b. Sterilisasi dengan otoklaf (121 ˚C; 15 menit) atau panci presto (mendidih; 20

menit)
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8b. KULTIVASI MIKROORGANISME

Bahan: Media tanam mikroorganisme

Alat: stopwatch/pewaktu

Cara Kerja:

1. Tanam mikroorganisme pada media tanam (setelah pendinginan 1 hari)

dengan cara paparkan medium tersebut selama 5 menit pada tempat yang

sudah ditentukan, misalnya dekat tempat sampah, kamar mandi ataupun

tempat yang lain.

2. Tutup rapat medium yang telah ditanami sehingga udara tidak dapat masuk,

dan di letakkan di tempat dengan suhu kamar.

3. Amati perkembangan perlakuan satu hari setelah penanaman hingga satu

minggu setelah penanaman.

4. Catat hasil pengamatan tentang bentuk koloni, permukaan koloni, dan tepi

koloni. Bentuk koloni dilukiskan sebagai titik-titik, bulat berbenang, tak

teratur, serupa akar, serum kumparan. Permukaan koloni dapat datar,

timbul mendatar, timbul melengkung, timbul mencembung, timbul

membukit dan timbul berkawah. Tepi koloni ada yang utuh, ada yang

berombak, ada yang berbelah-belah, ada yang bergerigi, ada yang

berbenang-benang dan ada yang keriting.

5. Dokumentasikan dengan kamera.

8c. KULTURISASI MIKROORGANISME

Bahan : koloni mikroorganisme (bakteri/fungi), media kultur, alkohol, kertas

payung, karet gelang

Alat: jarum ose steril, pembakar spirtus, botol semprot

Cara kerja:

1. Sterilkan meja kerja, tangan dengan menyemprotkan

2. Buka tutup media di dekat pembakar spirtus

3. Gores ose steril ke bagian koloni yang akan dikulturkan ke media kultur

dengan teknik kultur tertentu yang sesuai (streak/spread/pour plate).
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4. Inkubasikan media kultur tersebut selama 24-48 jam

5. Diamkan selama 1-3 hari. Amati pertumbuhan mikroorganisme

8d. IDENTIFIKASI MIKROORGANISME

Alat : ose, gelas preparat dan penutup, pipet tetes, mikroskop

Bahan: koloni mikroorganisme (bakteri/fungi), air, minyak imersi

Cara Kerja:

1. Siapkan mikroskop terlebih dahulu,

2. Pasang preparat yang sudah berisi mikroorganisme pada meja mikroskop,

dan jepit preparat pada meja mikroskop agar preparat tidak bergeser ketika

diamati,

3. Atur fokus mikroskop hingga bayangan dapat diamati dengan jelas,

4. Amati morfologi mikroorganisme yang tampak bayangannya di bawah

mikroskop, baik bentuk dan warnanya,

5. Gambar hasil pengamatan,

6. Cari di literatur informasi terkait mikroorganisme hasil pengamatan kalian.

7. Bandingkan hasil pengamatan kalian dengan kelompok lain. Apakah

mikroorganisme yang kalian peroleh sama dengan kelompok lain?
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