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BAB I

IDENTITAS ALAT DAN MATERI

1.1 Nama alat peraga :  Model gametogenesis pada manusia

1.2 Kegunaan :

a. alat peraga gametogenesis pada manusia dapat digunakan untuk menjelaskan

proses pembentukan gamet jantan & betina

b. Alat peraga ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran pokok bahasan

reproduksi sel sub pokok bahasan gametogenesis dengan jelas .

c. Alat peraga ini dapat digunakan untuk menjelaskan konsep pembentukan gamet

dengan jelas dari konsep abstrak menjadi konkrit .

1.3 Pokok bahasan : Reproduksi Sel

1.4 Sub pokok bahasan : Gametogenesis

1.5 Kelas : XII semester I

1.6 Materi Pokok :

Pembentukan gamet (sel kelamin) yang terjadi melalui pembelahan meiosis dan

berlangsung pada sel kelamin dalam alat perkembangbiakan disebut gametogenesis.

Gametogenesis meliputi spermatogenesis (pembentukan spermatozoa / sperma) dan

oogenesis (pembentukan ovum  atau sel telur ) . Secara prinsip keduanya melalui cara

pembelahan yang sama,namun hasil akhirnya berbeda .

 Pembentukan sperma (spermatogenesis)

Proses ini berlangsung dalam alat kelamin jantan yaitu testis . dalam testis terdapat

bagian yang disebut tubulus seminiferus . dinding tubulus seminiferus  terdiri dari jaringan

epithelium.di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel perimordium yang bersifat diploid.

Sel-sel primordium adalah kelompok sel yang belum dewasa yang nantinya akan membentuk

struktur khusus. Sel-sel primordium tersebut berulang kali mengalami pembelahan secara

mitosis, diantaranya membentuk sperma togonium (Induk Sperma) yang akan berkembang

menjadi spermatozoa dan sel sertoli yang berfunsi memberi nutrient pada spermatozoa.

Selain itu pada tubulus seminefirus terdapat pula sel leydig yang mengekresikan horman

testosterone yang berperan pada proses spermatogenesis.



 Proses Spermatogenesis

Pada masa pubertas, spermatogenium membelah diri secara mitosis sehingga

menghasilkan lebih banyak spermatogenium. Pada manusia, spermatogenium mengandung 23

pasang kromosom atau 46 kromosom (diploid)

Beberapa spermatogenium membelah diri kembali, sedangkan lainnya berkembang

menjadi spermatosit primer yang juga mengandung kromosom sebanyak 46 kromosom. Sel-sel

spermatosit primer tersrbut kemudian membelah secara meiosis menjadi dua spermatosit

sekunder yang jumlah kromosomnya menjadi setengahnya (23 kromosom haploid). Selamjutnya

spermatosit skunder membelah lagi secara meiosis menjadi empat spermatid. Jadi, spermatosit

primer mengalami pembelahan meiosis I yang menghasilkan dua spermatosit sekunder. Selama

pembelahan meiosis II, kedua spermatosit sekunder membelah lagi menghasilkan empat

spermatid. Selanjutnya spermatid berdiferensiasi menjadi sel kelamin dewasa (masak) yang

disebut spermatozoa atau sperma. Spermatozoa ini juga mempunyai 23 kromosom (haploid).

Hasil akhir dari spermatogenesis adalah terbentuknya empat spermatozoa fungsional dari satu sel

induk yang mengalami meiosis.

Pada manusia,proses spermatogenesis berlangsung setiap hari.siklus spermatogenesis

berlangsung rata – rata 74 hari . artinya ,perkembangan sel spermatogonium menjadi

spermatozoa matang memerlukan waktu rata-rata 74hari . sementara itu pemasakan spermatosit

menjadi sperma memerlukan waktu 2 hari . proses pemasakan spermatosit menjadi sperma

dinamakan spermiogenesis dan terjadi di dalam epididimis.

Pada pria dewasa normal,proses spermatogenesis terus berlangsung sepanjang

hidup,walaupun kualitas dan kuantitasnya menurun dengan bertambahnya usia.

 Bagian – bagian sperma

Sperma dewasa terdiri dari tiga bagian,yaitu kepala,bagian tengah,dan ekor . kepala sperma

mengandung nucleus.bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim



yang berfungsi untuk menembus lapisan – lapisan sel telur pada waktu fertilisasi.bagian tengah

sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energy untuk

pergerakan sperma . ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak .

 Pembentukan telur (oogenesis)

Oogenesis terjadi di dalam ovarium . manusia mempunyai 2 ovarium . sejak masa

fetus,ovarium telah mengandung lebih dari tujuh juta sel oogonium yang akan berkembang

menjadi ovum.pada manusia , sel oogonium mengandung kromosom sebanyak 23 pasang

atau 46 kromosom (diploid). Selama masa fetus , oogonium berkembang ukurannya dan

menjadi oosit primer .

Pada saat bayi wanita dilahirkan oosit primer jumlahnya kira – kira tinggal 1 juta. Selama

masa kanak – kanak oosit primer mengalami masa istirahat hingga mencapai usia pubertas.

 Proses oogenesis

Pada masa pubertas oosit primer melakukan pembelahan meiosis I menghasilkan satu sel

oosit sekunder yang besar dan satu sel badan kutub pertama (badan polar primer) yang lebih

kecil. Perbedaan bentuk ini disebabkan sel oosit sekunder mengandung hampir semua sitoplasma

dan kuning telur, sedangkan sel badan kutub pertama hanya terdiri dari nucleus saja. Oosit

sekunder ini mempunyai jumlah kromosom setengah dari kromosom oosit primer,yaitu 23

kromosom (haploid) .

Dalam pembelahan meiosis II,oosit sekunder membelah diri menghasilkan satu sel ootid

yang besar dan satu badan kutub kedua (badan polar sekunder). Ootid yang besar tersebut

mengandung hampir semua kuning telur dan sitoplasma. Pada saat yang sama ,badan kutub

pertama membelah diri menjadi dua badan kutub . selanjutnya ootid tumbuh menjadi sel telur

(ovum) yang mempunyai 23 kromosom (haploid). Sedangkan ketiga badan kutub kecil hancur

sehingga setiap oosit primer hanya menghasilkan satu sel yang fungsional. Sel telur (ovum) yang

besar itu mengandung sumber persediaan makanan , ribosom,RNA, dan komponen – komponen

sitoplasma lain yang berperan dalam perkembangan embrio. Sel telur yang matang di selubungi

oleh membrane corona radiate dan zona pelusida.



Oogenesis hanya berlangsung hingga usia 40 sampai 50 tahun . setelah wanita tidak

mengalami menstruasi lagi (mengalamimenopause) sel telur tidak dihasilkan lagi.



BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1 Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pembuatan alat peraga gametogenesis adalah:

1. Seperangkat kabel

2. Triplek 180 cm x 90 cm

3. Balok kayu 180 cm x 90 cm

4. Plastik transparan penutup

5. Lem fox

6. Gunting

7. Pisau / Cutter

8. Palu

9. Paku

10. Lem flanel

2.2 Bahan

Adapun bahan-bahan  yang digunakan dalam pembuatan alat peraga gametogenesis

adalah:

1. Bola  mini warna

2. Kawat analogi benang spindel

3. Flanel 2.5 m  sebagai background

4. Malam (analogi Kromosom)

5. Bola Lonjong (analogi Sperma)

6. Bola ukuran sedang sebagai spermatosit dan oosit

7. Lampu led dan perangkatnya

8. Tulisan pada keterangan gametogenesis



BAB III

CARA KERJA ALAT

Berikut adalah cara kerja alat peraga kami:

1. Hubungkan kabel ke stop kontak listrik .

2. Secara otomatis komponen oogenesis & spermatogenesis yang dipasang lampu akan

menyala 1 per 1 secara bergantian berdasarkan proses terjadinya ,namun terjadi

ketidak sesuaian antara rencana desain alat dengan pelaksanaan.Lampu led yang

dirangkai oleh tukang listrik yang kami tunjuk tidak menyala secara bergantian

namun menyala secara bersamaan.Kami pada awalnya telah meminta agar lampu

menyala secara bergantian namun jika meminta menyala bergantian sebanyak 34

buah lampu diperlukan regulator atau pengatur yang harganya kurang lebih 300

ribu.Untuk meminimalisisr biaya maka kelompokok kami memutuskan agar lampu

dirangkai untuk menyala secara bersamaan dan berkedip bersamaan.Namun setelah

pesanan pemasangan kami selesai oleh tukang listrik dibuat menyala bersamaan tanpa

berkedip.Kami kecewa karena tidak sesuai dengan harapan.Kelompok kami

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah Biologi Terapan 3 mengenai

masalah tersebut.Kemudian dosen kami memberikan masukan untuk tidak mengganti

rangkaian karena akan menambah biaya dan waktu yang lama sedangkan pameran

segera dilaksanakan.Solusi dosen kami adalah untuk menambahkan keterangan

tulisan penanda proses gametogenesis.Jadi lampu led yang berhasil dirangkai dengan

nyala bersamaan tanpa berkedip berfungsi sebagai pembeda oogenesis dan

spermatogenesis.



BAB IV

CARA PEMBUATAN ALAT

Berikut adalah cara pembuatan alat peraga gametogenesis:

1. Membuat Balok kayu +kaca penutup (kaca bisa di bongkar pasang) ,Namun pada saat

pelaksanaan, balok yang kami pesan kepada teman kami ternyata balok kayu yang

berupa kayu sirap yang masih muda sehingga diperlukan waktu untuk

mengeringkannya.Saat perangkaian balok kayu tersebut, ternayata sangat berat

sehingga kelompok kami memutuskan untuk menggunakan triplek sebagai dasar dan

di 4 sisinya dibubuhi balok kayu agar alat kami tidak berbobot berat dan

mempermudah untuk dibawa kekampus saat pameran alat peraga.

2. Bola mini dan bola berukuran sedang  yang ber warna dipotong menjadi 2 bagian ,

3. Merangkai kawat (analogi spindel) + dipasang kawat untuk beberapa bola sebagai

analogi benang spindel,

4. Merekatkan flanel berukuran 2,5 m dengan menggunakan lem flanel pada bagian atas

triplek yang berfungsi sebagai background

5. Merekatkan bola-bola yang telah disiapkan sesuai dengan urutan gametogenesis

dengan menggunakan lem fox

6. Lampu dimasukkan pada potongan bola mini warna sebanyak komponen

gametogenesis,

7. Membuat rangkaian listrik yang menghubungkan lampu pada bola-bola tersebut,

8. Memberi keterangan pada komponen Gametogenesis .

Untuk pembuatan balok kayu dan pemasangan lampu dibantu oleh tukang listrik dan

Ayah dari anggota kelompok kami.



BAB V

GAMBAR ALAT

Gambar1: rancangan alat dari literatur

Gambar 2: rencana papan sebagai tempat pelekatan bola-bola



Gambar 3: papan dari gambar 2 diselimuti kain flanel dan dicoba di susun sebagai model

gametogenesis

Gambar 4: bola-bola perangkatkat gametogenesis direkatkan pada balok kayu yang dibuat pada

tahap kedua



Gambar 5: alat peraga setengah jadi



Gambar 6: model gametogenesis setengah jadi pada saat lampu dinyalakan



Gambar 7: model gametogenesis dengan keterangannya tanpa dipasang plastik penutup



Gambar 8: alat peraga dengan penutup kaca baik saat listrik nyala maupun saat listrik mati



BAB VI

RANCANGAN DAN REALISASI BIAYA PEMBUATAN ALAT

6.1 Rancangan Biaya Pembuatan :

No Nama Alat & Bahan Biaya Pembuatan

1 Seperangkat kabel Rp.                               10.000,00

2 Lampu mini warna Rp.                               40.000,00

3 Triplek 2x3 m Rp.                               25.000,00

4 Balok kayu + kaca penutup Rp. 90.000,00

5 Lem fox Rp.                               12.500,00

6 Gunting Rp.                                 5.000,00

7 Kawat (analogi spindel) Rp.                               12.500,00

8 Pisau / cutter Rp. 5.000,00

9 Bola mini warna 1 set Rp.                               35.000,00

10 Bola lonjong 4 buah Rp.                              10.000,00

11 Cat warna Rp.                               15.000,00

12 Malam (analogi kromosom) Rp. 4.000,00

TOTAL Rp.                             264.000,00



6.1 Realisasi Biaya Pembuatan

No Nama Alat & Bahan Biaya Pembuatan

1 Bola mini 9 buahx @ 900 Rp. 9.000,00

2 Lampu mini warna plus biaya pemasangan Rp. 100.000,00

3 Triplek 180cm x 90 cm Rp. 50.000,00

4 Balok kayu Rp. 50.000,00

5 Lem fox Rp. 9.000 ,00

9 Gunting Rp.                                 5.000,00

7 Kawat (analogi spindel) Rp. 2.500,00

8 Pisau / cutter Rp.                                 5.000,00

9 Mainan buah-buahanx@ 7500 Rp. 15.000,00

10 Bola plastik ukuran sedangx @ 1500 Rp. 3.000,00

11 Flanel 3,5 m plus lem Rp. 39.500,00

12 Malam (analogi kromosom) Rp. 3.000,00

13 Desain dan cetak nama model gametogenesis Rp.                               16.000,00

14 Plastik transparan 2 m Rp.                                21.000,00

TOTAL Rp. 328.000,00
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