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Kata Pengantar 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

materi pengayaan ini. 

Materi pengayaan adalah materi yang mendukung 

siswa/siswi untuk memperdalam materi yang sudah 

dilewatinya serta tuntas. Materi ini disusun untuk 

memenuhi kebutuhan siswa/siswi kelas XII Semester 

Gasal 2020/2021 dalam rangka meningkatkan 

kompetensi siswa melalui pengayaan. Materi penyayan 

berisi lima bab yaitu tentang pertumbuhan dan 

perkembangan, metabolisme, hereditas, evolusi, dan 

bioteknologi virus (Covid-19). 

Materi pengayaan ini tentunya tidak lepas dari 

bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang ikut 

mendukung dan melancarkan penulisan yang telah 

direncanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Ir. Yuni Astuti, M. A. Plt. Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Tengah. 

2. Drs. Fandeli, M.Pd. selaku Plt. Kepala Sekolah SMA 

Negeri 1 Kembang. 

3. Bapak/Ibu Guru, yang memberikan bantuan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

4. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. 

 

Materi Pengayaan ini berisi tentang materi yang 

isinya dengan penentuan tema sehingga siswa lebih 

mendalam untuk mengetahui materi sebelumnya. 

Disamping itu disertai dengan soal-soal setiap babnya 

yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dan 

ketuntasan. 

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan 

materi masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat 

membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun. 

Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan manfaat.  

 

Yogyakarta, 28 Oktober 2021  
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Materi Pengayaan Perkembangan 

Dan Pertumbuhan Pada Tumbuhan Serta 
Hewan 

 

 

A. Ekspresi Gen dan Pengaruh Lingkungan terhadap 

Perkembangan Tumbuhan 

ertumbuhan dan perkembangan merupakan dua 

hal yang saling berhubungan satu sama lain yang 

ada dalam makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan 

proses bertambahnya volume dengan adanya 

penambahan substansi yang termasuk ada didalamnya 

yaitu perubahan bentuk yang menyertai penambahan 

volume tersebut. Hal ini pertumbuhan bersifat 

irreversible (tidak dapat balik). Pada kenaikan volume 

terjadi dengan adanya penambahan jumlah sel, 

aktivitas titik tumbuh, dan pembesaran dari setiap sel. 

P 

BAB 1 
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Pertumbuhan ini dapat diukur dan dinyatakan secara 

kuantitatif. 

Pada perkembangan merupakan suatu proses 

untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup. 

Perkembangan bersifat kualitatif yaitu tidak dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka seperti ukuran jumlah, 

panjang/tinggi maupun berat. 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan 

salah satu bentuk fisiologi tumbuhan yang sangat 

berkaitan dengan berbagai aspek terutama interaksi 

lingkungan (pengaruh terhadap tumbuhan). 

Perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Sepanjang siklus hidupnya tumbuhan 

terpapar berbagai cekaman biotik dan abiotik yang 

dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan 

reproduksinya. Tumbuhan menunjukkan fase 

gametofit (1n) yang jelas dalam siklus hidupnya. 

Produksi aseksual pada umumnya terjadi pada 

tumbuhan (clonal progeny) yang mana dihasilkan 

keturunan yang identik secara genetik. 

Perbedaan seksualitas pada tumbuhan tidak 

jelas. Hampir 90% tumbuhan memiliki alat kelamin 

betina dan jantan sehingga tumbuhan dapat melakukan 
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penyerbukan sendiri (self-pollination). Faktor-faktor 

yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

Pada faktor lingkungan terbagi menjadi dua 

yaitu sumber daya (resources) dan cekaman (stresses). 

Sumber daya yang dimaksud disini adalah suatu yang 

digunakan oleh organisme, sedangkan pada cekaman 

yaitu kondisi yang membatasi fungsi organisme. Faktor 

lingkungan biotik dan abiotik menciptakan stres bagi 

tanaman: 

1. Tanaman terikat pada suatu tempat, oleh karena 

itu mereka harus jauh lebih mudah beradaptasi 

dengan lingkungan yang penuh tekanan dan paling 

banyak memperoleh toleransi yang lebih besar 

terhadap berbagai tekanan daripada hewan dan 

manusia. 

2. Tanaman hampir tidak pernah menemukan jumlah 

atau intensitas optimal dari semua faktor abiotik 

esensial. 

3. Tanaman hidup di lingkungan yang terus berubah 

yang seringkali tidak menguntungkan atau 

membuat stres untuk pertumbuhan dan 

perkembangan. 



4  | Materi Pengayaan SMA Kelas XII MIPA 

 

Gambar 1. Respons Tanaman terhadap Cekaman 

 

Tumbuhan beradaptasi dengan perubahan 

kondisi lingkungan melalui respons seluler yang 

melibatkan perubahan pola ekspresi berbagai gen. 

Beberapa tanaman memiliki kapasitas untuk 

memodifikasi genomnya pada kondisi cekaman untuk 

beradaptasi), sehingga menghasilkan varietas baru yang 

memiliki hasil tinggi dalam kondisi yang dianggap 

cekaman.  

Respon stres dan pertumbuhan yang mengalami 

antagonis yaitu dari respons cekaman yang berakibat 

pada pertumbuhan. Setiap perubahan kondisi 

lingkungan yang dapat mengurangi atau mengubah 
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pertumbuhan dan atau perkembangan tanaman. 

Cekaman biotik dan abiotik memengaruhi proses 

fisiologi dengan efeknya memicu biosintesis metabolit 

sekunder tanaman. 

Metabolisme primer mengacu pada proses 

anabolik dan katabolik yang diperlukan untuk respirasi, 

asimilasi nutrisi, dan pertumbuhan/perkembangan; 

yaitu proses-proses yang diperlukan untuk 

pemeliharaan dan proliferasi sel. Metabolisme 

sekunder mengacu pada senyawa yang ada dalam sel 

tertentu yang tidak diperlukan untuk kelangsungan 

hidup sel tetapi dianggap diperlukan untuk 

kelangsungan hidup tanaman di lingkungan. Pada 

tanaman tingkat tinggi, beragam metabolit sekunder 

disintesis dari metabolit primer. Metabolit primer lebih 

kepada kelangsungan hidup sel, sedangkan metabolit 

sekunder kelangsungan hidup tanaman.  

Umumnya, banyak faktor yang memengaruhi 

stres bekerja pada saat yang sama, seperti sering 

dikombinasikan, panas, air, dan stres cahaya tinggi. 

Cekaman abiotik mengubah pola ekspresi berbagai gen 

pada tanaman. Jadi, modifikasi ini memengaruhi 

fungsi reguler metabolisme tanaman, dan hubungan 
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sumber-sink pada gilirannya mengurangi pertumbuhan, 

produksi, dan produktivitas. 

1. Pengaruh Lingkungan Pada Perkembangan 

Tanaman  

a. Kekeringan 

Kekeringan adalah penyebab stres abiotik 

utama di seluruh dunia dan secara drastis 

mengurangi hasil yang akan dipanen. Stres 

kekeringan dikaitkan dengan defisit air dan 

dehidrasi seluler. Adaptasi tanaman terhadap 

kekeringan merupakan sifat yang melibatkan 

perubahan morfologi, fisiologis, dan biokimia. 

b. Panas atau suhu yang lebih tinggi 

Tanaman lebih sensitif terhadap kondisi 

suhu. Dalam kasus ekstrim, kondisi suhu yang 

tidak menguntungkan menyebabkan kematian 

pada tanaman. Biasanya pertumbuhan dan 

fungsi tanaman akan lebih baik pada tingkat 

suhu optimum; baik kondisi di bawah maupun 

suhu yang lebih tinggi dari suhu optimum 

sangat memengaruhi pertumbuhan dan 

produksi tanaman. Laju sebagian besar reaksi 

biokimia dan enzimatik meningkat dua kali 
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lipat untuk setiap kenaikan 10 °C antara 20 

dan 30 °C. Suhu di luar kisaran ini mengurangi 

laju reaksi karena enzim menjadi tidak aktif 

secara bertahap atau terdenaturasi. 

Perubahan beberapa derajat sangat 

memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, terutama reproduksi. 

Cekaman abiotik, khususnya suhu tinggi dan 

rendah, memiliki efek berbahaya pada tahap 

awal gametofit jantan pada beberapa tanaman 

pertanian seperti padi, gandum, jagung, barley, 

sorgum, dan buncis. 

c. Garam 

Salinisasi tanah merupakan ancaman 

utama bagi pertanian di daerah kering dan 

semi-kering, di mana kelangkaan air dan 

drainase yang tidak memadai dari lahan irigasi 

sangat mengurangi hasil panen. Akumulasi 

garam menghambat pertumbuhan tanaman 

dan mengurangi kemampuan untuk menyerap 

air dan nutrisi, yang menyebabkan stres 

osmotik atau defisit air. Tingkat toleransi 

cekaman garam bervariasi dari satu spesies ke 




