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Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Laju Pertumbuhan

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui factor-faktor yang dapat

mempengaruhi laju pertumbuhan suatu tanaman.

Teori

Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makluk hidup. Pertumbuhan

adalah proses pertambahan jumlah sel yang irreversible (tidak dapat kembali) karena

ada pembelahan mitosis yang berfungsi memperbesar sel, selain itu pertumbuhan juga

dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, contohnya panjang pertumbuhan batang

tanaman tiap harinya, dimana merupakan kegiatan yang akan dilakukan pada percobaan

ini.

Alat dan Bahan

 12 tempat untuk menanam objek(pot)

 60 buah biji kacang hijau

 kapas

 Mistar

 Alat Tulis

 Kemera (untuk memfoto proses tumbuh tanaman)

Penetapan Variabel



Variabel merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dan memiliki nilai (ukuran

tertentu) serta dapat berubah atau diubah. Oleh karena itu, variabel sering disebut faktor

ubah atau faktor penentu. Variabel juga dapat dikatakan sebagai faktor-faktor yang

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Dalam percobaan ini memiliki tiga macam variabel, antara lain sebagai berikut:

 Variabel manipulasi ( variabel yang secara sengaja diubah-ubah oleh si peneliti)

Variabel manipulasi dalam percobaan ini adalah pengubahan penyiraman, dan

tempat penanaman tanaman.

 Variabel respon (variabel yang berubah sebagai akibat pemanipulasian variabel

manipulasi)

Variabel respon dalam percobaan ini adalah tanaman yang di tempatkan pada

tempat gelap mempunyai kecepatan tumbuh yang lebih besar dibandingkan

dengan tanaman yang ditempatkan pada tempat yang terkena sinar mataharinya.

Selain itu kekokohan batang yang ditanam di tempat yang terkena sinar matahari

jauh lebih kuat daripada tanaman yang ditanam di tempat yang gelap.

 Variabel kontrol (variabel yang tidak diberikan perlakuan)

Variabel kontrol dalam percobaan ini adalah tanaman yang tidak diperlakukan

apa-apa, dan hanya dibiarkan tumbuh secara bebas tanpa diberi faktor-faktor

pengganggu.

Langkah Kerja :

1 Rendamlah 60 biji kacang hijau ke dalam air selama satu malam. Berilah label

atau tanda pada masing-masing tempat yang digunakan untuk menanam

objek(pot).

2 Letakan di 3 buah tempat yaitu:

 4 buah pot di tempat yang gelap,

 4 buah pot di tempat yang redup,

 4 buah pot ditempat yang terang.

3 Jika biji telah tumbuh, ukurlah panjang batang (tinggi kecambah) dari ke-empat

tanaman kacang hijau di masing-masing pot.



4 Lakukan pengukuran tersebut setiap hari selama 7 hari.

5 Hitunglah salah satu tinggi kecambah per hari untuk kedua percobaan tersebut.

6 Buatlah grafik pertumbuhan rata-rata tinggi kecambah kacang hijau.

7 Buatlah kesimpulan tentang kecepatan tumbuh kembang kecambah pada tempat

yang berbeda intensitas cahayanya.

Tabel
Dalam laporan percobaan ini ada beberapa tabel yang akan disajikan yaitu tabel

tiap 12 pot dengan masing-masing kecambah.

Data Tabel Pertumbuhan Kacang Hijau di tempat Gelap.

No. Jenis Kacang Hijau 1 2 3 4 5 6 7
1 Kacang Hijau + air cucian

beras
0 1,7 2,3 3,7 5 6 7

2 Kacang Hijau + air kopi 0 0,3 1,3 3,5 4,5 5,8 6,3
3 Kacang Hijau + air 0 1,4 1,5 2,2 3,8 4,9 5,4
4 Kacang Hijau + Sunlight 0 0,3 1 1,3 2,3 2,5 2,5

Data Tabel Pertumbuhan Kacang Hijau di tempat Redup.

No. Jenis Kacang Hijau 1 2 3 4 5 6 7
1 Kacang Hijau + air cucian

beras
0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,7 6,7

2 Kacang Hijau + air kopi 0 1,1 1,6 1,7 4,3 5,5 6
3 Kacang Hijau + air 0 0,7 1 2,9 4,2 4,5 5
4 Kacang Hijau + Sunlight 0 1,5 0,9 1,5 2,3 2,3 2,3

Data Tabel Pertumbuhan Kacang Hijau di tempat Terang.

No. Jenis Kacang Hijau 1 2 3 4 5 6 7
1 Kacang Hijau + air cucian

beras
0 1,3 1,9 3,5 4,1 4,5 5,7

2 Kacang Hijau + air kopi 0 1,2 1,7 2,2 3,7 4,3 4,7
3 Kacang Hijau + air 0 0,8 1,6 2,8 2,9 3,3 4
4 Kacang Hijau + Sunlight 0 0,7 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8

Grafik
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Grafik Pertumbuhan Kacang Hijau di tempat Gelap.
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Grafik Pertumbuhan Kacang Hijau di tempat Redup.

Kacang Hijau + air
cucian beras

Kacang Hijau + air
kopi

Kacang Hijau + air

Kacang Hijau +
Sunlight



Foto Pengamatan Per-hari
HARI PERTAMA
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Grafik Pertumbuhan Kecambah di tempat Terang.
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Diambil pada hari kamis tanggal 23 juli 2009. Pukul 19.51 WIB.

Titik Tumbu Kacang hijau

Kotiledon sebagai penyimpan cadangan makanan.

Diambil pada hari kamis tanggal 23 juli 2009. Pukul 20.11 WIB.

(kecambah pada percobaan yang gagal)

Kulit Biji

Daun

Batang

Akar Primer

Diambil pada hari kamis tanggal 23 juli 2009. Pukul 19 .57 WIB.

Disamping adalah foto kecambah pada hari pertama

penanaman. Penanaman tersebut dilakukan dengan media

kapas yang disirami tiap harinya dengan air kopi,

air sunlight, air biasa, dan air leri (cucian beras) pada tiap

masing-masing pot.Tempat gelap yang dipilih dalam

penanamankacang hijau ini adalah sebuah kardus.

Jadi ke-4 pot ini, nantinya akan dimasukan kedalam

kardus dengan setengah ventilasi agar dapat digunakan



sebagai keluar masuknya udara.

Diambil pada hari kamis tanggal 23 juli 2009. Pukul 19.59 WIB.

Ini adalah kondisi hari pertama penanaman

Kacang hijau yang akan di tempatkan

pada tempat gelap.

Diambil pada hari kamis tanggal 23 juli 2009. Pukul 20.00 WIB.

Disamping adalah foto kecambah hari pertama yang

ditanam pada tempat yang redup. Penanaman tersebut

dilakukan dengan media kapas dan air yang disirami

tiap harinya dengan air kopi,air sunlight, air biasa,

dan air leri (cucian beras) pada tiap masing-masing pot.

Tempat redup yang dipilih dalam penanaman

kacang hijau ini adalah dalam rumah. Jadi ke-4 pot ini,



nantinya akan dimasukan kedalam rumah dengan

setengah cahaya matahari.

Diambil pada hari kamis tanggal 23 juli 2009. Pukul 20.02 WIB.

Ini adalah kondisi hari pertama

penanaman kacang hijau yang akan

di tempatkan pada tempat redup.

Diambil pada hari sabtu tanggal 25 juli 2009. Pukul 17.43 WIB.

Ini adalah kondisi hari pertama penanaman kacang

hijau yang akan di tempatkan pada tempat terang.

Foto Pengamatan Per-hari
HARI KEDUA

Diambil pada hari jumat tanggal 24 juli 2009. Pukul 17.51 WIB.

Ini adalah kondisi hari kedua penanaman kacang

hijau yang akan di tempatkan pada tempat redup.



Gambar lebih jelasnya

Sunlight Air Cucian beras (Leri) Kopi

Diambil pada hari jumat tanggal 24 juli 2009. Pukul 17.53 WIB.

Ini adalah kondisi hari kedua penanaman kacang

hijau yang akan di tempatkan pada tempat gelap.

Gambar lebih jelasnya

Air Cucian beras (leri) Kopi Sunlight

Diambil pada hari jumat tanggal 26 juli 2009. Pukul 17.53 WIB.

Ini adalah kondisi hari kedua penanaman kacang

hijau yang akan di tempatkan pada tempat terang.



Foto Pengamatan Per-hari
HARI KETIGA

Diambil pada hari jumat tanggal 25 juli 2009. Pukul 22.36 WIB.
GELAP

Air Kopi Leri Sunlight
Tempat Gelap

Diambil pada hari jumat tanggal 25 juli 2009. Pukul 22.45 WIB.
REDUP

Air Kopi Sunlight Leri

Diambil pada hari jumat tanggal 27 juli 2009. Pukul 17.28 WIB.

TERANG

Foto Pengamatan Per-hari
HARI KE-EMPAT

Diambil pada hari jumat tanggal 26 juli 2009. Pukul 17.41 WIB.
GELAP

Air Kopi Sunlight Leri

Diambil pada hari jumat tanggal 26 juli 2009. Pukul 18.00 WIB.
REDUP

Tangal 27 Juli 2009
Terang



Air Kopi Gelap Leri

Foto Pengamatan Per-hari
HARI KE-LIMA

Diambil pada hari jumat tanggal 27 juli 2009. Pukul 17.59 WIB.
GELAP

Diambil pada hari jumat tanggal 27 juli 2009. Pukul 18.00 WIB.
REDUP

Diambil pada hari jumat tanggal 28 juli 2009. Pukul 19.41 WIB.
TERANG

Foto Pengamatan Per-hari
HARI KE-ENAM

Diambil pada hari jumat tanggal 28 juli 2009. Pukul WIB.
GELAP

Diambil pada hari jumat tanggal 28 juli 2009. Pukul WIB.
REDUP

Diambil pada hari jumat tanggal 29 juli 2009. Pukul WIB.
TERANG



Foto Pengamatan Per-hari
HARI KE-TUJUH

Diambil pada hari jumat tanggal 29 juli 2009. Pukul 17.30 WIB.
GELAP

Diambil pada hari jumat tanggal 29 juli 2009. Pukul 17.30 WIB.
REDUP

Diambil pada hari jumat tanggal 30 juli 2009. Pukul WIB.
TERANG



Kesimpulan

Kesimpulan bila ditinjau dari percobaan

 Bahwa kecepatan pertumbuhan yang paling cepat adalah Pertumbuhan Kacang

Hijau yang disiram dengan air cucian beras baik dalam keadaan terang, gelap,

mataupun redup.

 Pertumbuhan yang paling lambat adalah Pertumbuhan Kacang Hijau yang

disiram dengan air sunlight baik dalam keadaan terang, gelap, ataupun redup.

 Dari data diatas baik percobaan kacang hijau yang diletakan pada tempat terang,

gelap dan redup telah terbukti bahwa:

1 Kacang Hijau yang disiram dengan air cucian beras adalah kacang hijau yang

mempunyai pertumbuhan paling tinggi.

2 Setelah itu Kacang Hijau yang disiram dengan air kopi mempunyai

pertumbuhan paling tinggi setelah kacang hijau yang disiram dengan air cucian

beras.

3 Pertumbuhan paling cepat setelah Kacang Hijau yang disiram dengan air cucian

beras dan Kacang Hijau yang disiram dengan air kopi adalah Kacang Hijau

yang disiram dengan air saja.

4 Dan Pertumbuhan paling lambat adalah pertumbuhan pada kacang hijau yang

disiram dengan sunlight.

K.H.air cucian beras>K.H. air kopi>K.H. air>K.H. sunlight

 Penyebab cepatnya pertumbuhan kacang tanah yang disirami oleh air leri dari

kacang tanah yang lain, karena air leri memiliki nutrisi yang tinggi dibanding

yang lain ( yaitu air leri mengandung vitamin B1).

 Penyebab tumbuhan kacang tanah yang disiram dengan air kopi lebih cepat

dengan tumbuhan kacang tanah yang disiram dengan air, karena kopi

mengandung phosphor yang berfungsi sebagai sumber energi untuk menyintesis

berbagai komponen sel serta kopi mengandung arang yang berfungsi sebagai

penawar racun.



 Penyebab tumbuhan kacang tanah yang disiram sunlight pertumbuhannya

cenderung lambat, karena air sunlight mengandung soda, soda itu panas. Padahal

tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang tinggi, sehingga apabila tanaman

disirami dengan sunlight maka lama kelamaan akan mati.

 Kecepatan pertumbuhan tanaman di tempat gelap jauh lebih cepat, dibandingkan

dengan pertumbuhan tanaman di tempat terang dan redup.

Kesimpulan secara umum

 Cahaya matahari menghambat pertumbuhan memanjang tannaman, hal itu

disebabkan karena cahaya matahari mengaktifkan hormon dormin dan

menghambat produksi hormon auksin pada ujung-ujung akar dan batangnya.

 Nutrisi sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan, bila nutrisi yang diserap

oleh tanaman sangat besar dan dapat menghasilkan sumber energi maka

pertumbuhan tanaman akan semakin cepat. Namun, bila nutrisi yang diserap

oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit maka pertumbuhan tanaman akan

semakin lambat.

 Selain itu, suhu sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan. Bila suhu di

suatu lingkungan terlalu tinggi maka tanaman tersebut akan melemah dan

mati.(semua itu, tergantung pada tumbuhan itu sendiri).

 Air sangat berpengaruh besar pada proses pertumbuhan, karena air berfungsi

untuk fotosintesis, pembawa nutrisi/unsur-unsur hara ke dalam tubuh tumbuhan,

dan pengaktif enzim.

 Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah

sebagai berikut:

a. Cahaya
b. Nutrisi
c. suhu
d. Air
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Pertumbuhan dan Perkembangan pada Hewan

Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada

hewan.

Teori

Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makluk hidup. Pertumbuhan

adalah proses pertambahan jumlah sel yang irreversible (tidak dapat kembali) karena

ada pembelahan mitosis yang berfungsi memperbesar sel, selain itu pertumbuhan juga

dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, contohnya pertumbuhan dan

perkembangan hewan jangkrik dimana merupakan kegiatan yang akan dilakukan pada

percobaan ini.

Alat dan Bahan

1. aqua gelas

2. telur kupu-kupu

3. Alat tulis

Cara Kerja

a. Carilah telur kupu-kupu se-alamiah mungkin,

b. Amati perubahan yang terjadi,

c. Catat perubahannya,

Hasil Pengamatan

Tabel Pengamatan

Hari Percobaan Perubahan Ukuran

1 nimfa 1 mm

2 nimfa 1,2 mm

3 jangkrik muda 2,1 mm

4 jangkrik muda 1,2 cm

5 jangkrik dewasa 1,4 cm



Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang didapat, bahwa pertumbuhan dan perkembangan tidak

hanya dialami oleh tumbuhan saja, tapi juga dialami oleh hewan. Sehingga, kita harus

mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada semua makluk hidup.

Selain itu data diatas menunjukan bahwa pertumbuhan bersifat irreversible

(tidak dapat kembali), karena dari hari ke-hari, ukuran hewan mengalami pertambahan

panjang.

Jangkrik adalah jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna.
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Percobaan Uji Coba Enzim pada bermacam-macam Ekstrak

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar kandungan enzim katalese

terhadap bermacam – macam ekstrak.

Teori

Enzim memiliki peranan penting dalam proses metabolisme.

Enzim merupakan senyawa protein yang bekerja sebagai katalis reaksi

kimia dalam sel. Sebagai katalis enzim berfungsi mempercepat

terjadinya reaksi kimia tanpa habis bereaksi.

Enzim dibuat dalam sel-sel hidup. Ada diantara enzim yang

bekerja dalam sel, enzim ini disebut enzim intraseluler. Katalase

termasuk enzim intraseluler . Sedangkan enzim yang bekerja

dikeluarkan dari sel untuk melakukan fungsi, disebut enzim

ekstraseluler.

Enzim terdiri atas bagian – bagian antara lain:

 Bagian yang berupa protein, bersifat termolabil atau tidak tahan

panas.

Bagian yang bukan protein, bagian yang aktif dan diberi nama gugus

protetik.

Cara kerja enzim ada 2 macam :

Induksi Pas Kunci Gembok



Alat dan Bahan:

 Tabung Reaksi

 Pipet

 Gelas Ukur

 Ekstrak Hati

 Ekstrak Wortel

 Ekstrsk Bengkoang

 Ekstrak Timun

 Bara Lidi

 Kompor Spirtus

 H2O2, NaOH, dan HCl

Langkah Kerja :

1. Siapkan alat dan bahan percobaan.

2. Ambil ekstrak salah satu ekstraks, kemudian tuangkan kedalam 6

buah tabung reaksi.

3. Kemudian ikuti langkah-langkan selanjutnya sesuai tabel percobaan

dibawah ini.

4. Setelah itu, ujilah masing-masing tabung dengan menggunakan bara

lidi, dan lihat apakah nyala api yang dihasilkan sedikit, atau besar.

Lalu, panaskan dengan kompor spirtus dan amati jumlah gelembung

yang dihasilkan.

5. Lakukan analisis terhadap data hasil percobaan tersebut dan buatlah

kesimpulan.



CONTOH

TABEL PERCOBAAN

Tabung Ekstrak Nyala Api Gelembung

A Hati + H2O2

B Hati +HCl +H2O2

C Bengkoang +

NaOH

D Wortel + H2O2

E Timun + H2O2

F Jeruk + H2O2

Keterangan:

Tanda +++++= nyala paling terang atau gelembung banyak.

Tanda ++++ = agak redup tapi sedikit terang, atau gelembung agak

banyak.

Tanda ++ = nyala redup atau gelembung sedikit.

Hasil Pengamatan

Setelah dilakukan percobaan, ternyata dihasilkan hasil seperti

dibawah ini:

Tabung Ekstrak Nyala Api Gelembung

A Hati + H2O2 +++++ +++++

B Hati +HCl +H2O2 ++++ +++++

C Bengkoang +

NaOH

_ ++

D Wortel + H2O2 _ ++++++

E Timun + H2O2 _ ++++++

F Jeruk + H2O2 _ ++



Kesimpulan

 Ekstrak hati + H2O2 mempunyai nyala api dan gelembung
paling terang dan paling banyak.

 Kemudian disusul dengan ekstrak Hati + HCl + H2O2.
 Ekstrak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tidak

menghasilkan nyala api, dan hanya menghasilkan
gelembung.

 Menurut pendapat saya, dalam percobaan ini



Dokumentasi Percobaan

Foto ke – 6 ekstraks dalam percobaan diatas

Foto Hati + H2O2 Foto Hati + H2O2 +HCl Foto

Bengkoang+NaOH



Foto Hati + H2O2 Foto jeruk + H2O2

Foto wortel + H2O2 Foto Timun + H2O2
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Melalui percobaan ini, Jan Ingenhousz ingin membuktikan bahwa organel yang

berperan dalam fotosintesis adalah klloroplas. Organel tersebut berisi pigmen klorofil

yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan. Di dalam kloroplas inilah penyerapan



sinar oleh klorofil dimulai pada fotosintesis.

Dalam proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung dua tahap reaksi,

yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.

a. Reaksi Terang

Pada reaksi terang, fotosintesis terjadi pada Grana, dimana melibatkan cahaya,

klorofil, ADP, H2O, NADPH.

Dalam reaksi ini, akan terjadi beberapa proses diantaranya adalah:

1. Reaksi eksitasi elektron

2. Reaksi Transfer elektron

3. Fotolisis

Dan hasilnya, adalah ATP, NAPDH, H2,O2.

b. Reaksi Gelap

Pada reaksi terang, fotosintesis terjadi pada Stroma, dimana melibatkan CO2,

RuBP/RDP, NADPH H2, ATP.

Dalam reaksi ini, akan terjadi beberapa proses diantaranya adalah:

1. Reaksi Fiksasi

2. Siklus CalvinReaksi Transfer elektron

Dan hasilnya, adalah APG →ALPG→C6H12O6



Percobaan Ingenhousz

Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap

proses fotosintesis (percobaan Ingenhousz) dan kerja enzim dalam sebuah tanaman.

Teori

Pada tahun 1778, Jan Ingenhousz, dokter kerajaan Austria. Ia melakukan

eksperimen dengan memasukkan tumbuhan air kedalah bejana yang berisi air . Bejana

itu ditutup dengan corong terbalik, di atasnya diberi tabung reaksi, air diisikan hingga

penuh. Bejana tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari. Tak lama kemudian

muncul gelembung udara dari tumbuhan air tersebut. Setelah diuji ternyata gelembung

udara tersebut adalah oksigen. Ingenhousz menyimpulkan bahwa fotosintesis

menghasilkan oksigen.

Alat dan Bahan

 Tumbuhan Hydrilla verticillata

 Tabung reaksi

 Corong kaca

 Rafia

 Air

 Stopwatch

 Cahaya matahari

 Termometer

Langkah Kerja :

1. Persiapkan alat dan bahan untuk percobaan Ingenhousz

2. Kemudian ambil rafia dan ikatkan pada tumbuhan hydrilla verticillata,

dengan arah batang ke atas

3. Lalu masukkan rafia tersebut ke dalam gelas piala dan atur sehingga

posisi batang dari tumbuhan hydrilla dapat menuju ke atas lubang dari

corong terbalik



4. Setelah itu, bejana yang telah diisi air dengan penuh ditutup dengan

corong terbalik

5. Lalu di atasnya diberi tabung reaksi dengan air yang penuh

6. Kemudian tempatkan pada 2 tempat secara bergantian yaitu di tempat

yang gelap dan terang. Selama 15 menit dan jangan lupa ukur suhu

airnya.

Tabel
Dalam laporan percobaan ini ada beberapa tabel yang akan disajikan yaitu tabel

pada tempat terang dan tabel pada tempat tanpa pengarung cahaya matahari secara

langsung.

Data Tabel Percobaan Ingenhousz

Pada Tempat Terang

Waktu 3 menit 6 menit 9menit 12menit 15menit

Tinggi

Udara yang

dihasilkan

0,7cm 1cm 1,3cm 1,5cm 1,7cm

Suhu : 39,50C

Data Tabel Percobaan Ingenhousz

Pada Tempat Tanpa Cahaya Matahari

Waktu 3 menit 6 menit 9menit 12menit 15menit

Tinggi

Udara yang

dihasilkan

0,3cm 0,5cm 0,6 cm 0,65cm 0,7cm

Suhu : 27,20C

Grafik

Dibawah ini adalah grafik Percobaan Ingenhousz Pada Tempat Terang dan

Percobaan Ingenhousz Pada Tempat Tanpa Cahaya Matahari



Penjelasan mengenai percobaan

Dalam percobaan ini, tanaman yang dimasukkan dalam air akan menghasilkan

gelembung-gelembung udara. Gelembung udara tersebut akan naik ke atas permukaan

yang paling tinggi dan membentuk debuah rongga. Ternyata gelembung tersebut adalah

oksigen. Oksigen tersebut berasal dari pemecahan H2O. Dimana, pemecahan tersebut

dinamakan fotolisis. Berikut reaksi pemecahannya:

H2O→2H2 + O2

Gambar

Di tempat Terang Di tempat Redup

Kesimpulan

 Percobaan di atas membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan

oksigen.
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 Dalam proses fotosintesis sangat membutuhkan cahaya matahari, untuk

menghasilkan O2 sehingga ketika tanaman tersebut di tempatkan pada tempat

yang redup produksi O2 sangat berkurang drastis.

 Selain itu, dalam percobaan ini, menunjukan bahwa enzim yang bekerja pada

tubuh tumbuhan hanya dapat bereaksi pada:

1. Air (karena air berfungsi memicu kerja enzim)

2. Suhu tertentu (enzim akan bekerja pada suhu antara (300C -400C). Hal ini

dibuktikan pada percobaan tumbuhan hydrilla yang ditempatkan pada

tempat terang dengan suhu 39,50C lebih cepat bereaksi dari pada di

tempat yang intensitas cahayanya kurang)

3. pH ( enzim dapat bekerja karena dipicu oleh air, dimana kita ketahui

bahwa air memiliki pH=7. Hal tersebut membuktikan bahwa enzim dapat

bekerja pada pH sekitar 7)
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Percobaan Interaksi Gen

Tujuan

Untukmemahami pengertian interaksi gen..

Teori

Peristiwa dua gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam

memperhatikan fenotipe, disebut ”Interaksi Gen” mula-mula ditemukan oleh William Baeson dan

R.C Punnet pada bentuk jengger ayam.

Ada empat macam bentuk jengger ayam, yaitu sebagai berikut:

a. bentuk biji pea, dengan fenotipe : rrP_

b. bentuk mawar atau gerigi (ros), dengan genotipe :R_pp

c. bentuk sumpel atau walnut, dengan genotipe : R_P_

d. bentuk belah atau tunggal (singel) dengan genotipe rrpp.

Sebagai contoh :

Persilangan antara ayam berjengger gerigi dengan biji, menghasilkan keturunan F1 bertipe

sumpel. Perhatikan skema berikut :

Pariental : RRpp X rrpp

Gerigi biji

Gamet : Rp rP

F1 : RrPp

( sumpel )

F1 X F1 : RrPp X RrPp

Gametnya : RP,Rp,rP,rp RP,Rp,rP,rp

Gamet-gamet di atas dapat berpasangan secara bebas (Hukum Asortasi). Hasil

persilangannya dapat dianalisis pada digram papan catur di bawah ini:



Gamet RP Rp rP rp

RP RRPP

Sumpel

RRPp

Sumpel

RrPP

Sumpel

RrPp

Sumpel

Rp RRPp

Sumpel

RRpp

gergi

RrPp

Sumpel

Rrpp

gergi

rP RrPP

Sumpel

RrPp

Sumpel

rrPP

biji

rrPp

biji

rp RrPp

Sumpel

Rrpp

gergi

rrPp

biji

rrpp

belah

Berdasarkan segi empat Punnet di atas, perbandingan F2 adalah sebagai berikut :

Jengger sumpel : gergi : biji : belah

9 : 3 : 3 : 1

Alat dan Bahan :

 Kertas vanila atau yang sejenisnya, dengan 2 macam warna

 Gunting

 Alat tulis ( untuk mencatat)

Langkah Kerja:

a. Siapkan alat dan bahan.

b. Potong masing-masing kertas vanila sehingga membentuk baling-baling, seperti

dibawah ini:

c. Untuk melihat perbandingan fenotipe keturunan ayam berjengger sumpel yang

disilangkan dengan ayam berjengger sumpel, putarlah kedua baling-baling bersama-

sama,

d. Hentikan secara acak dan amatilah tangan baling-baling yang bertemu. Kemudian

catatlah dalam tabel (tangan yang berhadapan menunjukan 2 gamet yang bersatu),



e. Putarlah terus hingga menghasilkan paling sedikit 100 kombinasi,

f. Tulislah fenotipe dan genotipe yang muncul dalam tabel dengan ketentuan yang

tertera pada catatan dibawah ini:

 bentuk biji pea, dengan fenotipe : rrP_

 bentuk mawar atau gerigi (ros), dengan genotipe :R_pp

 bentuk sumpel atau walnut, dengan genotipe : R_P_

 bentuk belah atau tunggal (singel) dengan genotipe rrpp

Hasil Percobaan

TABEL HASIL PERCOBAAN

No. Genotip Fenotip Jumlah

1 RRPP Jengger sumpel 8 kali

2 RRPp Jengger sumpel 10 kali

3 RRpp Jengger gerigi 11 kali

4 RrPP Jengger sumpel 15 kali

5 RrPp Jengger sumpel 23 kali

6 Rrpp Jengger gerigi 8 kali

7 rrPP Jengger pea 2 kali

8 rrPp Jengger pea 14kali

9 rrpp Jengger tunggal 9 kali

Perbandingan fenotip yang diperoleh

Berdasarkan segi empat Punnet di atas, perbandingan F2 adalah sebagai berikut :

Jengger sumpel : gergi : biji : belah

49 : 26 : 16 : 9

5 : 2,8 : 1,7 : 1



Kesimpulan

Dalam percobaan ini, hasil percobaan perbandingan yang diperoleh tidak mendekati

perbandingan untuk interaksi gen yang sesungguhnya.

Seharusnya perbandingan yang didapat berkisar :

. Jengger sumpel : gergi : biji : belah

9 : 3 : 3 : 1

Kesulitan yang dialami:

 Ketidak telitian dalam mengerjakan.

 Jenuh karena menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikannya.

 Kadang arah tangan baling-baling tidak bertemu, sehingga kita harus memutarnya berkali-kali

sampai bertemu. Hal tersebut, akan menurunkan semangat pelaku percobaan.


