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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia Nya, 

maka buku panduan praktikum biologi kedokteran ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. Biologi Kedokteran merupakan ilmu (logos) yang mempelajari 

hubungan biologi dan ilmu kedokteran yang  menjadi ilmu dasar (basic science) 

mengenai asal usul makhluk hidup, struktur seluler dan molekuler, perkembangan 

makhluk, dan genetika dalam kaitannya dengan berbagai penyakit yang diturunkan. 

 “Saya dengar saya lupa, Saya lihat saya  ingat, Saya lakukan saya 

mengerti”. Pepatah Yunani ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya 

praktikum atau “melakukan sesuatu”secara langsung untuk dapat memahami 

dengan baik suatu konsep atau teori-teori yang telah dibaca.  

Tujuan penyusunan panduan praktikum ini untuk melengkapi bahan 

pengajaran terutama kegiatan praktikum di laboratorium, sehingga akan 

memudahkan dan memperlancar kegiatan praktikum bagi para mahasiswa yang 

mengikutinya. Penyusunan panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga 

perbaikan dan perubahan materi secara konsisten dan bertahap serta 

berkesinambungan akan selalu dilaksanakan disesuaikan dengan Silabus yang 

disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar 

Nasional Pendidikan Kedokteran. 

Dengan adanya buku panduan praktikum ini dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya sehingga dapat memperlancar tugas praktikum para 

mahasiswa. Penyusun sangat menghargai apabila ada pihak yang berkenan 

memberikan saran kontruktif untuk penyempurnaan panduan praktikum ini. 

 

Palangka Raya,   November 2021 

  

           

Penyusun 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 
1. Sebelum praktikum dimulai, praktikan tidak diperkenankan 

memasuki ruangan praktikum, kecuali adaijin. 

2. Praktikan harus datang tepatwaktu. 

3. Praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum harus meminta ijin 

ke pengelola modul atau dosen pembimbing praktikum dengan 

menunjukkan surat bukti tertentu (misalnya surat keterangandokter). 

4. Praktikan wajib memakai jas praktikum di ruangan laboratorium dan 

membawa peralatan praktikum sendiri (kecuali yang telah disediakan 

laboratorium). 

5. Pahami langkah-langkah praktek di panduan praktikum sebelum 

memulai kegiatan praktikum yang akan dilakukan. 

6. Praktikan tidak diperkenankan meninggalkan tempat praktikum 

tanpa seijin dosen atauasisten. 

7. Praktikan wajib menjaga ketenangan dan kebersihan 

ruanganpraktikum. 

8. Amatilah dengan seksama praktikum yang dilakukan, dan 

catat/gambar hasilnya dengan akurat pada lembar kerja mahasiswa di 

buku panduan praktikum, kemudian perlihatkan hasil praktikum 

Anda kepada dosen pembimbing praktikum. 

9. Praktikan yang merusakkan atau menghilangkan alat/bahan 

praktikum wajib lapor kepada laboran dan mengganti bahan/alat 

sesuai harga yang berlaku pada saatitu. 

10. Praktikan wajib membuat laporan praktikum perorangan/kelompok 
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dan dikumpulkan mingguberikutnya. 

Format Laporan Praktikum  

1. Halaman sampul (secara berurut dari atas ke bawah : judul, logo 

institut, nama/ nama kelompok, prodi, fakultas, institut, tahun)  

2. Pendahuluan : 

a. Latar belakang  

b. Tujuan  

4. Kajian teori  

5. Prosedur kegiatan 

6. Hasil dan Pembahasan  

7. Simpulan  

8. Daftar pustaka
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PRAKTIKUM I 

STRUKTUR, FUNGSI, DAN REPRODUKSI SEL 

 

I. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum struktur, fungsi, dan 

reproduksi sel ini diantaranya: 

1.Mengetahui dan memahami struktur dan fungsi sel 

2.Memahami reproduksi sel (mitosis dan meiosis)  

 

II. Dasar Teori 

A. STRUKTUR DAN FUNGSI SEL 

Sel merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari 

makhluk hidup. Sel tersusun oleh substansi hidup yaitu 

protoplasma dan dibatasi oleh membran plasma (plasmalemma). 

Sel secara umum terdiri dari : 

1. SELUBUNG SEL 

a. Membran plasma (Plasmalemma), MembranSel 

 Berfungsi untuk mengatur peredaran zat dari dan ke dalam sel. Zat- 

zat makanan dan udara yang diperlukan oleh sel masuk melalui 

membran ini. Sebaliknya zat sampah (hasil metabolisme) 

dikeluarkan juga melalui membran ini. Pada sel tumbuhan 

membran ini terdapat di sebelah dalam dinding sel, sedang pada 

sel hewan merupakan pembungkus luar seluruh plasma. 

b. DindingSel 

 Merupakan bagian terluar sel tumbuhan dan tidak hidup. Fungsi 
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dari dinding sel yaitu untuk melindungi dan menguatkan sel 

2. PROTOPLASMA 

a. Sitoplasma. 

 Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruangan antara membran sel 

dengan inti sel. Pada sel yang hidup sitoplasma senantiasa 

bergerak. Sitoplasma terdiri atas dua bagian yaitu matriks 

sitoplasma yang merupakan sistem koloid, dan bangunan-

bangunan yang terdapat di dalam matriks yang merupakan 

suspensi. Suspensi sitoplasma berisi organella sel dan inklusion. 

b. Organel sel 

 Organel sel merupakan alat atau bahan penyusun yang harus ada di 

dalam sel yang merupakan penyelenggara fungsi-fungsi sel 

tersebut. Organel sel diantaranya adalah: 

a. Ribosom 

Merupakan organel kecil di dalam sel yang berfungsi 

menyelenggarakan sintesis protein. Beberapa ribosom ada yang 

menempel pada selaput dinding retikulum endoplasma dan ada pula 

yang bebas dalam sitoplasma. 

b. Retikulum Endoplasma 

Organel berbentuk saluran kecil di dalam sitoplasma yang dibatasi 

oleh sistem membran. Retikulum endoplasma berfungsi untuk 

pengepakan protein yang telah disintesa di ribosom, tempat sintesa 

lipid,dan juga dapat berfungsi untuk detoksifikasi. 

c. Mitokondria 

Organel sel berbentuk granuler atau filamen. Fungsi mitokondria 
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yaitu sebagai tempat respirasi seluler dan pusat penghasil energi 

sel. Mitokondria tedapat pada semua sel yang hidup dan jumlahnya 

tergantung pada aktivitas sel yang bersangkutan. 

d. Lisosom 

Organel ini berbentuk bulat (vesikel) dan banyak mengandung 

enzim hidrolitik yang penting untuk pemecahan molekul 

karbohidrat, lipid dan protein menjadi senyawa yang lebih 

sederhana. 

e. BadanGolgi 

Organel ini terdiri atas tumpukan kantong-kantong pipih dan 

serakan vesikel-vesikel kecil. Berperan dalam kondensasi berbagai 

produk sel dan sekresinya. Selain itu juga berfungsi pada sintesis 

gula sederhana. 

3. NUKLEUS 

 Nukleus atau inti sel ada yang menggolongkan sebagai organella 

sel, tetapi ada juga yang menggolongkan inti sebagai bagian 

tersendiri dari sel. Sebagian besar tipe sel memiliki satu nukleus 

yang terletak di tengah sitoplasma, tetapi ada juga beberapa tipe sel 

yang memiliki inti sel lebih dari satu (contoh sel hepar). Pada sel 

hidup tampak nukleus dikelilingi oleh membran nukleus. 

Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu sel eukariota dan sel prokariota.Inti dapat dibagi 

menjadi  membran nukleus, nukleoulus (anak inti) dan benang-

benang kromatin.  
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4. INKLUSION 

 Inklusion adalah struktur (bangunan) di dalam sel yang bersifat 

transien (tidak selalu ada dalam sel). Inklusion dapat berupa enzim, 

potongan RNA, protein, vitamin, mineral, tetes lemak, dll. 

 

B. REPRODUKSISEL 

Secara umum semua sel organisme hidup mengalami siklus 

pembelahan sel atau mampu membelah diri. Sebagai contoh 

manusia setiap detik memproduksi berjuta-juta sel untuk 

mempertahankan keseimbangan sel.Mekanisme pembelahan sel 

terdiri dari dua macam yaitu mitosis dan meiosis. Pola pembelahan 

mitosis bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan pemeliharaan 

massa tubuh pada sebagian besar sel-sel eukariota dan memelihara 

populasi pada  organisme seltunggal.Pada meiosis, pembelahan 

terbatas pada eukariota yang bereproduksi secara seksual dan 

mempunyai paling sedikit jumlah kromosom diploid. 

Pada praktikum kali ini, mahasiswa akan dapat melihat dua 

pembelahan mitosis dan meiosis pada proses spermatogenesis pada 

organ sistem reproduksi pria. Spermatogenesis yaitu pembentukan 

spermatozoa di dalam tubulus seminiferus (organ testis) terdiri dari 

3 tahap yaitu tahap proliferasi/spermatositogenesis, tahap meiosis 

(spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder dan menjadi 

spermatid) dan tahap spermiogenesis (spermatid menjadi 

spermatozoa) (Gambar 1.1)Pada saat dikeluarkan/diejakulasikan 

spermatozoa tidak sendiri tetapi bercampur dengan plasma semen, 
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dan campuran spermatozoa dengan plasma semen disebut semen. 

 

Gambar 1.1 Tahap Spermatogenesis 

 

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa akan dapat 

memahami proses mitosis dan meiosis yang terjadi pada proses 

spermatogenesis serta mengidentifikasi tahapan sel sperma yang 

mengalami proses spermatogenesis 

III. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan : 

1. Mikroskop 4.Silet 

2. Gelas obyek(objectglass) 5. Tissue 

3. Gelas penutup(cover glass)  

Bahan-bahan yang digunakan : 

1. Bawang merah (Allium cepa)  3. Preparat testis tikus 

2. Preparat awetan sel hepar  4.Aquades 
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IV. Cara Kerja 

1. Sayatlah bawang merah segar setipis mungkin secaramelintang. 

2. Letakkan hasil sayatan pada kaca objek berbeda yang telah ditetesi 

dengan setetes aquadest. 

3. Tutuplah dengan cover glass (kaca penutup) secara hati-hati 

(gambar1.2). 

4. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah terlebih 

dahulu, bila sudah tampak ganti dengan perbesarankuat. 

5. Lakukan pula pengamatan sel pada preparat awetan yangdiberikan 

dan gambar di lembar kerja mahasiswa di buku praktikum. 

 

Gambar 1.2 Cara menutup preparat segar 

 

 
Gambar 1.3 Sel bawang merah (Allium cepa) 
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LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR, FUNGSI DAN 

REPRODUKSI SEL 

Gambar Sel Bawang Merah (Allium 

cepa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Sel Hepar   

 

 

Keterangan 
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Gambar Tubulus Seminiferus Tikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGGAL  : 

CATATAN DOSEN : GAMBAR SUDAH SESUAI/ TIDAK SESUAI 

 

NILAI   : 

PARAF DOSEN :  
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PRAKTIKUM II 

ANALISIS KROMOSOM  

 

I. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum analisa kromosom manusia 

ini diantaranya: 

1.Menganalisis kromosom pada manusia 

2.Membuat karyotype 

3.Mengenal karyotipe individu yang mengalami kelainan kromosom 

 

II. Dasar Teori 

Kromosom berasal dari bahasa Yunani: chroma yang artinya 

warna dan soma yang berarti badan. Setiap kromosom pada genom 

(dengan pengecualian kromosom seks) di nomori secara berurutan sesuai 

dengan panjangnya, dimulai dengan kromosom yang paling 

panjang.Pengaturan kromosom secara standar berdasarkan panjang, 

jumlah serta bentuk kromosom dari sel somatiksuatu individu dinamakan 

karyotipe. 

Kromosom dibedakan atas autosom atau gonosom.  Dari 46 

kromosom di dalam inti sel tubuh manusia, maka yang 44 buah (atau 22 

pasang) merupakan autosom dan sepasang kromosom gonosom yang 

menentukan jenis kelamin. Kromosom seks dibedakan atas dua macam  

kromosom-X dan kromosom-Y. Karyotipe ialah suatu pengaturan dari 

kromosom-kromosom somatis dari suatu individu yang didasarkan atas 

jumlahnya dan disusun menurut morfologi (letaksentromer) serta 
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ukurannya dalam keadaan metafase, sehingga merupakan sebuah standar 

bagi individu tersebut.Pada saat karyotipe kromosom manusia 

diperkenalkan (1958) mula-mula untuk autosom yang berjumlah 22 

pasang itu digunakan nomor urut 1 sampai dengan 22.Penggolongan 

kromosom manusia dalam karyotipe terbagi dalam 7 grup (Denver dan 

Patau, 1960) 

 
Grup 

Patau Denver Pola kromosom 

Nomor Nomor 
kromosom 

Sentromer Morfologi 

A 1 -3 1 – 3 Median Metasentrik 

2 Submedian Submetasentrik 

B 4-5 4 – 5 Submedian Submetasentrik 

C X, 6 – 12 X, 6 ,7, 9, 11 Submedian Agak 
metasentrik 

8, 10,12 Submedian Submetasentrik 

D 13 – 15 13, 14, 15 Submedian Akrosentrik 

E 16 – 18 16 Median Metasentrik 

17, 18 Submedian Submetasentrik 

F 19 – 20 19, 20 Median Metasentrik 

G Y, 21 – 22 21,22 Subterminal Akrosentrik+sat
elit 

Y Subterminal Akrosentrik 

 

Dalam pembuatan karyotipemembutuhkan biaya yang mahal dan 

memerlukan keahlian tertentu, sehingga karyotipe akan dibuat apabila 

ada dugaan kelainan kromosom pada individu. Sekarang sejak dalam 

kandungan ibusudah dapat diselidiki janin tersebut menderita kelainan 

kromosom atau tidak yaitu dengan mengambil cairan amnion, kemudian 
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dibuat kultur jaringan dan akhirnya dibuat karyotipenya. Metode ini 

disebutamniosintesis. 

 

Gambar 1. Karyotipe Orang Normal 

(laki-laki di sebelah kiri dan perempuan sebelah kanan) 

 

 

III. Alat dan Bahan 

Foto kromosom pada tahap metafase, gunting dan lem. 
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IV. Langkah Kerja 

1. Setiap kelompok menerima helaian fotokopi foto kromosom manusia 

dalam keadaan metafase.  

2. Perhatikan nomor gambar yang anda terima.  

3. Susunlah karyotipe dengan menempel guntingan-guntingan fotokopi 

foto kromosom di lembar kerja buku praktikum yang telah 

disediakan. Penyusunan karyotipe disesuaikan dengan penomoran 

karyotipe standar. 

4. Analisislah karyotipe individu tersebut dan kelainan yang terjadi bila 

ada! 

5. Buatlah laporan dalam buku praktikum sebagai berikut : 

Tanggal: …………… Seks:………… 

Karyotipe: 

1  2          3  4  5 

A    B 

6  7        8         9      10      11  12 

C 

13           14         15  16    17    18 

D    E 

19   20 21   22 X X atau X  Y 

    F G 

Diagnosis dari karyotipe : ……………………………. 

Formula kromosom : ………………………………… 

Bagaimana terjadinya individu yang memiliki kelainan kromosom 

itu (jika memang ada kelainan dan diketahui cara menerangkannya)  
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V. Pertanyaan  

1. Jelaskan kegunaan karyotipe? 

2. Apa kasus yang terjadi pada pasien yang anda analisis kromosomnya 

dan buatlah penjelasan rinci dari kasus tersebut. 

3. Apa faktor yang menyebabkan kasus tersebut dapat terjadi? 
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Tanggal : 

Catatan Dosen : Gambar dan Keterangan Sesuai / Tidak Sesuai 

Paraf Dosen : 
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PRAKTIKUM III 

EMBRIOLOGI DASAR I 

 

I. Tujuan  

1. Mengidentifikasi tahapan pembelahan (cleavage) setelah fertilisasi 

(morula, blastula, gastrulasi). 

2. Memahami tahapan pembentukan mudigah bilaminer dan trilaminer 

pada proses embriogenesis 

 

II.  Dasar Teori 

Pengamatan pada praktikum ini dilakukan pada preparat awetan 

perkembangan telur katak dan embrio ayam.Meskipun pengamatan 

perkembangan embrio ini diamati dari organisme katak, tetapi contoh 

yang diberikan secara umum dapat mewakili perkembangan embrio 

vertebrata atau secara khusus padamanusia. 

Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio.Embrio 

sendiri secara umum berarti menyatakan sesuatu di dalam tingkatan 

perkembangan yang masih awal. Perkembangan adalah semua perubahan 

progresif, meliputi pertambahan massa dalam struktur maupun fungsi, 

dalam kandungan atau diluar kandungan, sebelum menetas atau sesudah 

menetas. Awal perkembangan dimulai dari pembentukan sel kelamin 

jantan dan betina, sel kelamin selanjutnya bersatu, melebur dalam proses 

fertilisasi menjadi zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio, 

fetus, kemudian lahir atau menetas. 
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Secara umum perkembangan embrio vertebrata (termasuk 

manusia) meliputi tingkatan-tingkatan : 

(a). Perkembangan sel  kelamin dalam  jaringan reproduksi;  

(b). Fertilisasi, yaitu penggabungan spermatozoa dan seltelur; 

(c). Segmentasi, yaitu pembelahan zygote menjadiblastomere; 

(d). Blastulasi, pembentukan “kuntum” sebagai massa sel calontubuh; 

(e). Gastrulasi, yaitu pembentukan lapisan sel sebagai calon jaringan 

tubuh;  

(f). Neurulasi, yaitu pembentukan calon sistemsaraf; 

(g).  Organogenesis, yaitu pembentukan organ tubuh primer dan 

sekunder 

Setelah fertilisasi terjadi maka pembelahan pun dimulai.Zigot 

yang terbentuk memasuki tahap 1 pembelahan.Tipe pembelahannya 

holoblastik anequal, dimana pembelahan pertama merupakan 

pembelahan bidang vertikal dari kutub animal ke kutub vegetatif melalui 

daerah abu-abu hingga dihasilkan dua sel blastomer.Kemudian disusul 

pembelahan ke II, yaitu suatu bidang vertikal yang tegak lurus pada 

bidang pembelahan I menghasilkan 4 blastomer. Pembelahan ke III 

horizontal dan tegak lurus terhadap bidang pembelahan I dan II lebih 

dekat ke kutub animal menghasilkan 8 blastomer yang tidak sama besar, 

yaitu 4 mikromer dan 4 makromer. 

Setelah terjadi fertilisasi zigot akan mengalami segmentasi  

(pembelahan) menjadi 2→4→8→16  sel dan seterusnya membentuk 

bangunan seperti buah murbei sehingga disebut morula. Tiap-tiap sel 

hasil segmentasi disebut blastomer. Morula memiliki rongga kecil yang 
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disebut rongga segmentasi. Pada tingkat perkembangan selanjutnya, 

rongga tersebut bersatu membentuk blastocoel. Blastula katak 

menyerupai bola dan berongga yang disebut blastocoel dan letaknya 

mengarah ke kutub animalis. Bagian yang mempunyai dinding agak tebal 

dinamakan kutub vegetalis tersusun  atas  blastomer  yang berukuran 

relatif besar (macromer). Bagian yang berhadapan dengan kutub 

vegetalis mempunyai dinding agak tipis disebut kutub animalis tersusun 

atas blastomer  yang berukuran relatif lebih  kecil (micromer), terwarnai 

lebih gelap.Kemudian embrio memasuki tahap gastrula. 

Gastrula dibentuk dari serangkaian proses gerakan sel dengan 

hasil akhir berupa 3 lapisan embrional ektoderm, mesoderm, dan 

endoderm. Pelekukan terjadi di daerah batasan antara mikromer dan 

makromer yang selanjutnya menjadi bibir dorsal blastoporus (merupakan 

tahapan gastrula awal), berakibat invaginasi sehingga sel-sel yang berada 

diluar bermigrasi ke dalam.Akibat invaginasi ini terbentuk rongga yang 

semakin lama semakin membesar yang merupakan bakal 

arkhenteron.Rongga archenteron semakin membesar sehingga mendesak 

blastocoel yang semakin lama rongganya mengecil (merupakan gastrula 

akhir). 

 

III. Alat danBahan 

1. Mikroskop 

2. Preparat awetan morula, blastula, dan gastrula katak 

3. Foto slide skema mudigah bilaminer dan trilaminer 

4. Buku gambar, pensil gambar 
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 IV. Cara Kerja 

1. Gunakan mikroskop pembesaran 40 x 

2. Amati dan pelajari tahap morula, blastula, dan gastrula dari katak. 

3. Gambarlah di lembar kerja mahasiswa serta berikan keterangan.  

 

Preparat 1 

Embrio katak tingkat morula dan blastula 

 

 

Gambar 3.1 Embrio katak stadium morula dan blastula 

 

Amati : 1. morula; 2. blastula; 3.   selaput pembuahan; 4. blastomer;5. 

blastocoel ; 6. blastomer di polus animalis yang berukuran 

relatif kecil (micromer); 7. blastomer di polus vegetalis yang 

berukuran relatif besar (macromer). 
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Preparat 2 

Embrio katak tingkat gastrula 

 

 

Gambar 3.2 Embrio katak stadium gastrula 

 

Amati: 1. blastocoel; 2. gastrocoel; 3. jembatan vitellus; 4. ektoderm; 5. 

endoderm; 6. mesoderm;7. bibir dorsal; 8.bibir ventral; 9. 

sumbat yolk; 10. selaput pembuahan. 
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Preparat 3 

Skema mudigah bilaminer usia hari ke-9 

 

 

 

Preparat 4 

Skema mudigah bilaminer usia hari ke-11 dan 12 
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Preparat 5 

Skema mudigah bilaminer di akhir minggu ke-2 

 

 

 

Preparat 6 

Skema mudigah trilaminer 
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LAPORAN PRAKTIKUM EMBRIOLOGI DASAR I 

GAMBAR MORULA DAN 

BLASTULA KATAK 

KETERANGAN 

  

GAMBAR GASTRULA KATAK KETERANGAN 
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GAMBAR SKEMA MUDIGAH 

BILAMINER USIA HARI KE-9 

KETERANGAN 

  

GAMBAR SKEMA MUDIGAH 

BILAMINER USIA HARI KE 11-12 
KETERANGAN 
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GAMBAR SKEMA MUDIGAH 

BILAMINER USIA AKHIR 

MINGGU KE-2 

KETERANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR SKEMA MUDIGAH 

TRILAMINER 
KETERANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANGGAL    : ............................................ 

CATATAN DOSEN PRAKTIKUM : GAMBAR SESUAI/TIDAK SESUAI 

NILAI      : 

PARAF DOSEN    : 
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PRAKTIKUM IV 

EMBRIOLOGI DASAR II 

 

I. Tujuan  

1. Mengidentifikasi bagian-bagian mudigah pada tahap neurulasi dan 

organogenesis 

2. Memahami dan mengetahui proses embryogenesis tahap neurulasi 

dan organogenesis 

3. Menganalogikan proses neurulasi dan organogenesis pada manusia 

 

II. DASAR TEORI 

Setelah mudigah masuk tahap gastrulasi,perkembangan 

selanjutnya adalah tahap pembentukan neurula atau lebih dikenal sebagai 

istilah neurulasi. Stadium neurulasi dimulai dengan terbentuknya 

penebalan ektoderm neural pada bagian dorsal yang disebut keping 

neural (neural plate). Pada perkembangan selanjutnya keping neural ini 

akan membentuk lekuk neural dan kemudian mengalami perubahan 

bentuk menjadi bumbung neural (neural tube).Pembentukan bermacam-

macam organ terjadi setelah neurulasi. Pada stadium lanjut dari luar 

terlihat adanya pemanjangan tubuh embrio dan terbentuknya tunas ekor. 

Pada stadium ini telah terbentuk sistem pencernaan makanan, alat indra, 

sistem vaskuler dan ekskresi.    

Pada ayarn  pembelahan terjadi sebelum telur dikeluarkan oleh 

induk, karena fertilisasi bersifat internal. Perkembangan yang mudah 

diamati adalah pada masa pengeraman.Embrio 16 jam terlihat suatu 
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daerah lekukan yang pinggirnya bertanggul pada median blastodiscus 

yang disebut daerah primitive. Embrio akan berkembang anterior dari 

garis ini. Pada 21 jam inkubasi telah terbentuk satu pasang somit lateral 

notocorda, somit-somit berikutnya akan terbentuk posterior dari yang 

pertama dalam setiap jam. Sedangkan lipatan kepala akan diikuti oleh 

pembentukan usus depan.  

Pada embrio umur 24 jam, lipatan neural telah mendekat satu 

sama lain, dan terbentuk 6 somit, pembuluh darah, dan sistem 

pencernaan. Khorda timbul di bawah lipatan neural pada sumbu tengah 

embrio, mesoderm pada kedua belah notochord berdiferensiasi menjadi 

somit-somit mesoderm. Mesoderm dorsal lebih tebal dan mesoderm 

lateral melebar diantara ektoderm dan endoderm. Pada sayatan melintang 

melalui usus depan terdapat bibir dorsal, blastoporua, sumbat yolk, dan 

arkenteron. Pada bagian atas terdapat ektoderm kepala, dan neural crest. 

Hypomere dibedakan atas 2 lapis yaitu mesoderm somatik dan mesoderm 

splanchnic, keduanya akan bergabung membentuk suatu lapisan yang 

disebut splanchnopleure. Pada masa ini sudah dimulai proses 

perkembang jantung, yang diawali dengan penebalan splanchnic 

mesoderm di daerah anterior intestinal portal yaitu daerah yang membuka 

ke arah usus tengah dari usus depan. Dari penebalan tersebut akan 

terbentuk epimokardium dan endokardium yang nantinya merupakan 

dinding dari tabung jantung. Terbenuk dua buluh jantung yang akhirnya 

bersatu tepat disebelah yolk stalk. Fleksura jantung yang menonjol ke 

kanan akan menjadi ventrikel. 
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Pada embrio umur 33 jam, terjadi proses pertumbuhan pembuluh 

darah bersama sel-sel darahnya. Pembentukan sel darah dan pembuluh 

tumbuh dari pulau-pulau darah terdapat pada splanchnic mesoderm di 

daerah yolk, di bawah embrio pulau-pulau darah terlihat pada daerah area 

opaca yang disebut area opaca vasculosa. Amnion terbentuk dari sebuah 

lipatan melintang sehingga di daerah anterior kepala embrio 

somatopleum akan terangkat dan setelah menutupi kepala embrio lipatan 

akan membalik ke posterior sebagai lipatan kepala sehingga membentuk 

tudung kantong amnion terpisah dari khorion kecuali di daerah cincin 

pusar. Jaringan ekstraembrional mesoderm tumbuh berupa delaminasi 

dari lapisan dalam trophoblast, yang kemudian menyelaputi amnion, 

kantong yolk dan allantois di sebelah luarnya. Embrio pada usia ini telah 

terbentuk plakoda otik, lipatan kepala, farink, mesokardium dorsal, 

epimiokardium, rongga perikardial, kantung yolk, somato pleura, aorta 

dorsal, endokardium, dan rhombensefalon. Terdapat juga rongga 

embrionik, rhombensefalon, somatopleura, porta usus depan, vena 

vitelin, kantung yolk, neural crest, dan dorsal aorta. Pada masa ini juga 

akan terbentuk jantung yaitu dari mesoderm splanchis pada kaki-kaki 

porta usus depan, sedangkan pada mesoderm splanchis lainnya akan 

terbentuk pulau-pulau darah.pada embrio 33 jam sistem saraf sudah 

mulai berdifensiasi.  

Pada 48 jam, wilayah otak terbagi menjadi telensefalon, 

diensefalon, mesensefalon dan metensefalon dan mielensefalon. Pada 

masa ini, sudah terbentuk hidung dan telinga sampai umur 72 jam. Organ 

hati juga akan terbentuk sampai umur 96 jam. Telinga terdiri dari telinga 
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dalam, tengah, dan luar. Plakode telinga berasal dari invaginasi ektoderm 

yang menjulur ke dalam dermis sekitar rhombosefalon. Plakode telinga 

tengah berkembang menjadi telinga tengah dan telinga dalam. Telinga 

luar berasal dari 5-7 titik tumbuh epidermis disekitar tempat plakode 

telinga dalam. Perkembangan hati bermula dari tonjolan di sebelah 

ventral usus di daerah gerbang usus anterior Pertumbuhan hati 

berkembang relatif cepat, mula-mula terdapat dua lobus di kanan dan kiri 

yang sama besar. Tonjolan kranial bercabang dan membentuk epitel sel 

hati. Terdapat vena kardinal anterior, aorta dorsal, lengkung aorta I, 

cawan optik, pembuluh vitelin. Pada embrio usia ini sudah terbentuk 

lensa mata dan usus tengah, posisi aorta akan mengalami penurunan, dan 

terbentuknya rongga-rongga badan yang disebut cavitasi.  

Pada embrio ayam 72 jam, terbentuk lekuk hidung dan terbentuk 

juga tunas sayap yang berupa tonjolan dari permukaan tubuh lateral dekat 

porta usus depan. Pada masa ini akan terbentuk paru-paru dan pankreas 

sampai umur 96 jam. Pertumbuhan paru-paru berasal dari saluran 

pencerernaan, yaitu usus depan atau foregut. Sedangkan pankreas 

dibentuk dari diverkulum yang berasal dari sebelah dorsal dan ventral 

saluran pencernaan, tepat di sebelah caudal kantong empedu. 

Penbentukan sistem peredarah darah juga akan merlanjut pada umur 72 

jam ini. Terdapat rongga amnion, somit, spinal kord, notochord, 

mesensefalon, vena kardinal anterior. Pada tahap ini aorta masih akan 

mengalami penurunan sehingga posisinya menjadi ke arah kaudah di 

daerah thoraks. Somit terbentuk secara bertahap yaitu mulai dari anterior 

ke posterior. Somit selanjutnya akan berkembang menjadi dermomyotom 
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di sebelah dorsolateral, dan sklerotom di bagian ventromedial. 

Dermomyotom selanjutnya akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 

dermatome (sebelah luar), myotome (sebelah pinggir dalam). Dermatom 

kelak akan berdiferensiasi menjadi myoblast, sedangkan dermatom akan 

berdiferensiasi menjadi dermis. Pada usia ini pada area optic telah 

terbentuk retina, yang terdiri dari lapisan berpigmen, lapisan saraf, dan 

vesikula lensa. Dari divertikulum ventral pada midgut akan muncul 

katung yolk. Peredaran darah ke kantung yolk berfungsi untuk 

mengangkut sel induk darah dan sel induk benih. Perkembangan jantung 

diawali dengan penebalan splanchnic mesoderm di daerah anterior 

intestinal portal, yaitu daerah yang membuka ke arah usus tengah dari 

usus depan. 

Pada embrio usia 96 jam terbentuk urogenital dan sistem 

pencernaan. Bakal alat genitalia mula-mula berpisah dari bakal ginjal 

pada mesomere. Pembentukan sistem genital merupakan suatu rangkaian 

pembentukan gonad yang berasal dari mesonefros.  

 

III. Alat danBahan 

1. Preparat awetan embrio ayam umur 24 jam, 33 jam, 48 jam, 72 jam 

dan 96 jam 

2. Preparat embrio ayam umur 24 jam sayatan melintang porta usus 

depan, usus tengah 

3. Preparat embrio ayam umur 33 jam sayatan melalui porta usus 

depan, nefrotom 

4. Preparat embrio ayam umur 48 jam sayatan melalui bagian-bagian 
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jantung, mesonefros 

5. Preparat embrio ayam umur 72 jam sayatan melalui porta usus 

depan, porta usus belakang, tunas kaki dan alantois. 

 

 IV. Cara Kerja 

1. Gunakan mikroskop pembesaran 40 x 

2. Amati dan pelajari tahap pembentukan mudigah bilaminer dan 

trilaminer dalam proses embriogenesis. 

3. Gambarlah di lembar kerja mahasiswa serta berikan keterangan. 

 

Preparat 1  

Preparat awetan embrio ayam umur 24 jam 
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Preparat 2 

Preparat embrio ayam umur 24 jam sayatan melintang porta usus depan 

 

Preparat 3 

Preparat embrio ayam umur 24 jam sayatan melintang porta usus tengah 
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Preparat 4 dan 5 

Preparat awetan embrio ayam umur 33 jam 
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Preparat 6 

Preparat embrio ayam umur 33 jam sayatan melalui porta usus depan 

 

 

 

Preparat 7 

Preparat embrio ayam umur 33 jam sayatan melalui nefrotom 
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Preparat 8 

Preparat awetan embrio ayam umur 48 jam 

 

Preparat 9 

Preparat embrio ayam umur 48 jam sayatan melalui bagian-bagian 

jantung 
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Preparat 10 

Preparat embrio ayam umur 48 jam sayatan melalui mesonefros 

 

 

Preparat 11 

Preparat awetan embrio ayam umur 72 jam 
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Preparat 12 

Embrio ayam umur 72 jam sayatan melalui paru-paru, jantung, dan mata 

 

Preparat 13 

Preparat embrio ayam umur 72 jam sayatan melalui porta usus depan 
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Preparat 14 

Preparat embrio ayam umur 72 jam sayatan melalui porta usus belakang 

 

 

Preparat 15 

Preparat embrio ayam umur 72 jam sayatan melalui tunas kaki dan 

alantois 
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Preparat 16 

Preparat awetan embrio ayam umur 96 jam 

 

 

V. TUGAS 

1. Pelajari perbedaan perkembangan organogenesis yang terjadi dengan 

berjalannya waktu pada embrio ayam. 

2. Analogikan tahap-tahap perkembangan embrio ayam dengan tahap-

tahap perkembangan embrio manusia. 

3. Jika ada gangguan pada tiap tahap perkembangan apa dampaknya 

terhadap perkembangan selanjutnya. 
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LAPORAN PRAKTIKUM EMBRIOGENESIS II 

GAMBAR KETERANGAN 

Preparat 1 :Preparat awetan 

embrio ayam umur 24 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 2 :Preparat embrio 

ayam umur 24 jam sayatan 

melintang porta usus depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUKU PENUNTUN PRAKTIKUM BIOLOGI KEDOKTERAN  40 

 

Preparat 3 : Preparat embrio 

ayam umur 24 jam sayatan 

melintang porta usus tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 4 : Preparat awetan 

embrio ayam umur 33 jam 
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Preparat 5 : Preparat awetan 

embrio ayam umur 33 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 6 : Preparat embrio 

ayam umur 33 jam sayatan 

melalui porta usus depan 
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Preparat 7 : Preparat embrio 

ayam umur 33 jam sayatan 

melalui nefrotom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 8 : Preparat awetan 

embrio ayam umur 48 jam 
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Preparat 9 : Preparat embrio 

ayam umur 48 jam sayatan 

melalui bagian-bagian jantung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 10 : Preparat embrio 

ayam umur 48 jam sayatan 

melalui mesonefros 
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Preparat 11 : Preparat awetan 

embrio ayam umur 72 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 12 : Embrio ayam 

umur 72 jam sayatan melalui 

paru-paru, jantung, dan mata 
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Preparat 13 : Preparat embrio 

ayam umur 72 jam sayatan 

melalui porta usus depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 14 : Preparat embrio 

ayam umur 72 jam sayatan 

melalui porta usus belakang 
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Preparat 15 : Preparat embrio 

ayam umur 72 jam sayatan 

melalui tunas kaki dan alantois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat 16 : Preparat awetan 

embrio ayam umur 96 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGGAL    : ........................................................... 

CATATAN DOSEN PRAKTIKUM :GAMBAR SESUAI/TIDAK SESUAI 

NILAI      : 

PARAF DOSEN    : 
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PRAKTIKUM V 

PENELUSURAN FENOTIP DAN GENOTIP  

 

I. Tujuan  

1. Mengamati keragaman atau variasi fenotip pada manusia  

2. Mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat 

terbanyak dalam populasi kelas dengan cakram genetika 

 

II. Dasar Teori 

 Makhluk hidup memiliki variasi genetik. Variasi genetik yaitu 

variasi yang dihasilkan oleh faktor keturunan (gen) yang bersifat kekal dan 

diwariskan secara turun temurun dari satu sel ke sel yang lain. Jika gen 

berubah, maka sifat-sifat pun akan berubah. Sifat-sifat yang ditentukan oleh 

gen disebut genotip, ini dikenal sebagai pembawa. Keanekaragaman 

individu memunculkan variasi dan sifat individu ditentukan oleh gen. Faktor 

genotip yang berinteraksi dengan faktor lingkungan memunculkan sifat yang 

tampak atau fenotip (Syamsuri, 2002). Manusia memperlihatkan variasi 

pada beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat dengan mudah melalui fenotip atau 

sifat yang tampak (Cummings, 2011).  

Beberapa karakter yang diamati pada praktikum kali ini adalah 

laki-laki atau perempuan, rambut keriting atau tidak, lidah dapat dilipat 

atau tidak, berlesung pipi atau tidak,ujung daun telinga bebas atau tidak, 

dan golongan darah A, AB, B atau O.Gambar di bawah ini memberikan 

ilustrasi mengenai karakter-karakter tersebut, antara lain: 
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Kiri : ujung daun telinga bebas  

Kanan: ujung daun telinga melekat 

 

 

 

 
Kiri: kemampuan melipat lidah  

Kanan : tidak dapat melipat lidah 

 
 

 

 

III. Alat dan Bahan 

Sifat-sifat yang dapat diamati pada diri, gambar cakram variasi 

manusia, pensil warna 

IV. Cara kerja: 

1. Tentukan karakter fenotip diri anda dan anggota kelompok anda 

dengan 6 sifat berdasarkan cakram variasimanusia. 

2. Karakter pertama dimulai dari pusat (lingkaran tengah/pertama) 

dengan mengamati fenotipejenis kelamin (laki-laki/perempuan), 

setelah itu, pengamatan ke lingkaran kedua pada cakram dengan 

mengamati jenis rambut (rambut keriting/lurus), demikian 

selanjutnya sampai pada pengamatan karakter golongan darah pada 

lingkaran terluar, serta tentukan sifat dominan dan resesif dari sifat-

sifat yang ada. 

3. Tentukan angka indeks untuk setiap anggota kelompok, dicatat 
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dalam tabel dan dibuat cakram genetika berdasarkan hasil. 

 

Gambar 1. Cakram Variasi Manusia 

Keterangan Gambar Cakram Variasi Manusia 

1. Laki- laki (XY) / Perempuan (XX) 

2. Rambut Keriting (R-) / Rambut lurus (rr) 

3. Kemampuan dapat melipat lidah (T-) / tidak mampu melipat lidah 

(tt) 

4. Berlesung pipi (B-) / tidak berlesung pipi (bb) 

5. Ujung daun telinga bebas  (E-) / ujung daun telinga melekat (ee) 

6. Tipe golongan darah A / AB / B / O 
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VI. Pertanyaan  

1. Bandingkan hasil kelompokmu dengan data satu kelas, apakah ada 

teman anda dalam satu kelas yang memiliki angka yang sama? Jika 

ada, dapatkah anda mencari karakter lain yang membedakan anda 

dengan teman anda? 

2. Bagaimanakah karakter-karakter yang dimiliki orang dengan angka 

40 dan 80? 
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Tanggal  : 

Catatan Dosen  : Gambar  dan Keterangan Sesuai / Tidak Sesuai 

Paraf Dosen : 
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PRAKTIKUM VI 

PEWARISAN GEN GANDA 

PENENTUAN POLA SIDIK JARI TANGAN 
 

I. Tujuan 

1. Mengetahui pola sulur jari tangan pada mahasiswa jurusan Biologi 

2. Menghitung jumlah semua sulur per individu dan rata-ratanya pada populasi  

3. Menguji perbandingan genetik pola sulur menggunakan uji Chi - Kuadrat. 

 

II.  Dasar Teori 

Sulur sulur dermis diwariskan secara poligen. Sulur –sulur ini 

akan tetap mulai usia 3-4 tahun kehamilan, dan tidak dipengaruhi oleh 

lingkungan. Berdasarkan sistem galton dapat dibedakan 3 pola utama 

dari sulur – sulur dermis yaitu pola arch atau pola lengkung, pola loop 

atau pola sosol dan pola whorl atau pola lingkaran. Pada pola loop ada 

dua macam yaitu loop radial bila terbuka keujunga jari dan loop ulnar 

bila terbuka ke pangkal jari. Pada pola loop mempunyai satu triradius, 

pola whorl mempunyai lebih dari satu triradius. Triradius adalah titik-

titik dari mana sulur menuju ketiga arah dengan sudut kira-kira 

120
0
.(Widianti, 2014). 

Frekuensi pola – pola tersebut berbeda untuk setiap bangsa, juga 

berbeda untuk laki-laki dan perempuan.Untuk membandingakn frekuensi 

tipe pola pada populasi yang berbeda digunakan indeks tipe pola dan 

indeks intensitas pola.Jumlah sulur ujung jari tangan dihitung mulai dari 

triradius sampai ke pusat pola sulur.Jika ada dua atau lebih triradius 

maka yang diambil adalah hasil perhitungan sulur terbanyak.Untuk 
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mendapatkan jumlah perhitungan sulur maka sulur dari semua jari 

dijumlahkan.Ini disebut total finger ridge count.Menurut Suryo (1986) 

rata-rata jumlah semua sulur pada perempuan 127 sedangkan pada laki-

laki 144. 

Pada populasi orang kulit putih dan kulit hitam banyak dijumpai 

pada populasi bangsa Mongoloid, populasi penduduk asli Australia dan 

populasi bangsa Melasiana di Pasifik. Pada pola Arch dijumpai paling 

sedikit ditemukan untuk semua populasi Bushman (Bangsa Negroid yang 

hidup di Afrika Selatan) pola arch dijumpai lebih dari 10%. Dalam suatu 

populasi rata-rata pola Arch 5%, pola loop 65-70% sedangkan pola whorl 

25-30%. (Widianti, 2014) 

Dermatoglifik pertamakali dikenalkan oleh Nehemiah Grew pada 

tahun 1648.Masyarakat Cina diduga yang pertamakali menggunakan 

dermatoglifik sebagai bagian dari acara ritual).Dermatoglifik sebagai alat 

identifikasi diperkenalkan pertama kali di India pada tahun 1870-an oleh 

Sir William Herschel.Pada tahun 1880 Herschel dan Henry Faulds 

memperkenalkan dermatoglifik kepada masyarakat Inggris sebagai 

metoda yang sangat potensial untuk mengidentifikasi kejahatan.Francis 

Galton kemudian berupaya keras menggunakan dermatoglifik yang 

didasari kaidah ilmiah.Istilah dermatoglifik diperkenalkan pertama kali 

oleh Cummin dan Midloo pada tahun 1926.Pada awalnya dermatoglifik 

hanya diketahui keberadaannya pada manusia.Namun kemudian 

dermatoglifik ditemukan pula pada semua jenis primata.Pada primata 

yang menggunakan ekornya sebagai alat penggantung, dermatoglifik 

juga ditemukan pada ekornya. 
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 Menurut Schaumann dan Alter, 1976, pola dermatoglifik 

berdasarkan klasifikasi Galton dibedakan atas tiga pola dasar yaitu arch 

(busur) genotif ll, whorl (pusaran)genotif LL, dan loop (lengkung) 

genotif Ll. Disamping ketiga pola dasar tersebut juga dikenal pola dasar 

open field yang berupa garis lurus sejajar. Arch adalah pola dermatoglifik 

yang dibentuk oleh rigi epidermis yang berupa garis-garis sejajar 

melengkung seperti busur. Ada dua macam pola arch yaitu plain arch dan 

tented arch. Sekitar 10% sidik jari manusia berpola arch. Pola arch pada 

dermatoglifik monyet (Macaques) kurang umum dikenal. Justru 

sebaliknya pola open field lebih dikenal pada dermatoglifik monyet  

Ada empat macam pola whorl yaitu plain whorl, central pocket 

loop, double loop, dan accidental whorl.Komponen pola dermatoglifik 

ada tiga yaitu garis tipe (type line), delta dengan tri radii-nya, dan pusat 

(core).Garis tipe adalah dua buah garis yang paling dalam di daerah pola, 

yang berjalan sejajar, divergen, mengelilingi atau cenderung mengelilingi 

daerah pola.Daerah pola adalah cetakan dermatoglifik yang mengandung 

pola dermatoglifik yang difinitif.Delta merupakan daerah yang berbentuk 

segitiga dengan pusat yang disebut tri radii.Titik tengah dari tri radii 

disebut triradiant point.Triradial point merupakan titik dari mana garis-

garis rigi epidermis dihitung.Sedangkan pusat (core) adalah pusat dari 

pola dermatoglifik. Walaupun secara umum garis-garis rigi epidermis 

yang membentuk pola dermatoglifik kelihatan sama tetapi bila diamati 

secara seksama akan memperlihatkan detail yang berbeda-beda. Detail 

struktur rigi epidermis oleh Galton disebut minutiae. Detail rigi ini sangat 
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bervariasi dalam jumlah, tipe, bentuk, dan posisi serta sangat khas untuk 

tiap individu. 

 

III. Alat dan Bahan  

- Tinta stampel 

- Kaca pembesar 

- Sepuluh jari tangan mahasiswa  

 

IV. Cara Kerja  

1. Mengenakan 10 jari tangan pada tinta stampel 

2. Menempelkan masing-masing ujung jari tangan pada kertas yang 

tersedia. 

3. Mengamati bekas sidik jari pada kertas dengan menggunakan kaca 

pembesar. 

4. Menentukan pola sulur kesepuluh jari tangan. 

5. Menghitung frekuensi masing-masing pola dan gabungkan hasil 

frekuensi masing-masing pola pada seluruh anggota kelas 

perempuan dan laki-laki. 

6. Menghitung jumlah rigi setiap jari dan hitung jumlah sulur semua 

jari = JSS (Total Finger Ridge Count) 

7. Menguji chi-square dengan taraf signifikasi 5%. 

8. Membuat kesimpulan apakah frekuensi pola sulur dalam kertas 

sesuai dengan frekuensi pola sulur pada populasi umumnya. 
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V. Pertanyaan  

1. Samakah pola sulur kesepuluh jari tangan anda? Jika tidak, pola mana yang 

paling banyak? 

2. Pola apa yang terbanyak dari kelas anda? Berapa % frekuensi masing-

masing pola? 

3. Uji frekuensi setiap pola dalam kelas dengan chi-square dan buatlah 

kesimpulannya? 
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PRAKTIKUM VII 

PERANAN GEN YANG DIPENGARUHI SEKS  

 

I. Tujuan  

1. Praktikan dapat menetapkan genotip diri sendiri berdasarkan panjang 

jari telunjuk. 

2. Praktikan dapat mengukur indeks perbandingan orang-orang yang 

memiliki jari telunjuk yang lebih panjang daripada jari manisnya 

ataukah sebaliknya dalam bentuk data kelas. 

 

II. Dasar Teori 

Gen-gen yang dalam memberikan ekspresinya pada fenotip dapat 

diubah oleh seks.Gen-gen ini dapat terletak pada autosom ataupun pada 

kromosom kelamin. Apabila gen itu terletak pada autosom, maka laki-

laki dan perempuan dapat diharapkan akan menerima gen itu dengan 

frekuensi yang sama, sehingga masing-masing seks mempunyai peluang 

yang sama besar untuk menunjukkan diwariskannya gen tertentu. Tetapi 

apabila gen itu terletak pada kromosom seks misalnya kromosom X, 

maka gen itu akan diwariskan menurut pola bersilang atau apabila gen itu 

terletak pada kromosom seks misalnya Y maka hanya diwariskan ke anak 

laki-laki.  

Gen-gen yang dipengaruhi oleh seks nantinya akan melahirkan 

suatu sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya. Salah satu 

contohnya adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari manis. 

Pada manusia, panjang jari telunjuk dan jari manis biasanya berbeda. 
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Biasanya jari manis lebih pendek daripada jari telunjuk, ataukah jari 

telunjuk yang lebih pendek daripada jari manis. Sangat jarang ditemukan 

seseorang yang memiliki jari manis yang sama panjang dengan jari 

telunjuk, atau mungkin tidak ada sama sekali. Dalam praktikum ini anda 

akan mengenal suatu sifat yang disebabkan oleh gen-gen yang 

dipengaruhi seks (sex influenced genes). 

 

III. Alat dan Bahan  

Mistar, pulpen/pensil, kertas  

 

IV. Cara Kerja  

1. Buatlah sebuah garis horizontal yang jelas pada lembar kerja 

mahasiswa di buku praktikum anda. 

 
 

2. Letakkan tangan kanan atau tangan kiri anda di atas helaian kertas 

tadi, sehingga ujung jari telunjuk tepat menyinggung garis horizontal 

itu (perhatikan gambar). 
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3. Gambar jari-jari tangan yang telah ditempelkan dengan 

menggunakan pensil atau ballpoint, pada saat jari digambar, jari-jari 

tangan jangan diregangkan usahakan rapat agar perbedaan tinggi jari 

telunjuk dan jari manis tampak.  

4. Menentukan kemungkinan genotip berdasarkan perbandingan antara 

jari telunjuk dengan jari manis, catat dan buatlah tabulasi data per 

kelompok. 

5. Lalu bandingkan data dengan satu kelas sehingga didapatkan total 

genotip dan fenotip 1 kelas dalam bentuk tabulasi data.  

6. Lakukan perhitungan persentase fenotip laki-laki dan perempuan. 

 

V. Pertanyaan  

Misalkan anda memiliki jari telunjuk lebih pendek daripada jari manis 

menikah dengan seorang yang memiliki sifat demikian pula. Apabila 

semua anak laki-laki mempunyai sifat seperti anda dan anak perempuan 

ada yang memiliki sifat demikian pula, tetapi ada yang memiliki sifat 

kebalikannya,  

a. Bagaimanakah kira-kira genotip anda ? 

b. Bagaimanakah kemungkinan genotip suami/istri tersebut? (jawaban 

disertakan cara) 
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PRAKTIKUM  

ANALISIS SEMEN MANUSIA 

 

I. Tujuan  

1. Praktikan dapat memahami dan melakukan analisis semen sesuai 

standar WHO 

2. Praktikan dapat memahami kepentingan analisis semen dalam 

masalah infertilitas 

 

II. Dasar Teori  

Analisis semen sangat penting untuk mendapatkan informasi 

mengenai produksi sperma dan patensi saluran reproduksi. Hasil analisis 

semen yang abnormal memberikan kemungkinan terjadinya penurunan 

fertilitas. Hasil ini tidak menentukan bahwa seorang pria infertil atau 

tidak. Data dari populasi berdasarkan studi menunjukkan bahwa 10- 15% 

pasangan di dunia mengalami infertilitas. Dimana diperkirakan 

kontribusi pria sekitar 25-30% pada semua kasus infertilitas. Di Afrika, 

prevalensinya sangat tinggi, di sub-Sahara mulai dari 20% sampai 60% 

dari pasangan. Namun di Asia khususnya di Indonesia masih belum 

diketahui secara pasti gambaran dari keadaan infertil tersebut. Dari 

tingginya angka infertilitas di dunia, ini merupakan salah satu penyebab 

morbiditas psikologi seperti stres dan depresi pada pasangan yang 

mengalaminya. Dengan analisa sperma nantinya akan di dapat gambaran 

dari kondisi pria dan membuktikan keterlibatannya dalam kasus 

infertilitas (Putra CB, Manuaba IB. 2017) 
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Kemajuan di bidang andrologi dan assited reproductive 

technology (ART), serta peningkatan perhatian terhadap fertilitas, 

terutama oleh pasangan yang memilih untuk memiliki anak di kemudian 

hari, menyebabkan adanya peningkatan penekanan pada analisis semen. 

Pasien dengan hasil abnormal pada analisis semen rutin yang dilakukan 

di laboratorium klinis sering dirujuk ke laboratorium andrologi khusus 

untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan kebutuhan in vitro 

fertilization (IVF). Tenaga laboratorium klinis juga dapat bekerja di 

laboratorium andrologi dan melakukan pemeriksaan rutin serta 

pemeriksaan khusus. Selain pemeriksaan fertilitas, laboratorium klinis 

dapat melakukan analisis semen post vasektomi dan analisis forensik 

untuk menentukan keberadaan semen (Strasinger KS, Lorenzo SM. 

2014) 

WHO  pada tahun 1992 menetapkan kriteria minimum suatu 

ejakulat memiliki kualitas normal, kriteria ini terus direvisi yaitu pada 

tahun 1999, dan rerakhir pada tahun 2010 (Tabel 1). Telah dibuktikan 

secara statistik bahwa akan sulit mencapai kehamilan jika parameter-

parameter semen tersebut dibawah nilai pada tabel 1.  
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Tabel 1. Parameter dan nilai normal kriteria minimum ejakulat menurut 

WHO (2010) 

No. Variabel Nilai normal 

1. Volum ejakulat 1,5mL – 5,5mL (≥ 2mL  WHO „99) 

2. Konsentrasi sperma ≥ 15 x 10
6
 sperma/mL (≥ 20 jt/mL  

WHO „99) 

3. Motilitas sperma ≥  25% tipe A atau A + B ≥ 30% 

4. Morfologi sperma > 4% bentuk normal 

5. Jumlah leukosit < 1jt/mL 

6. Level fruktosa 13 μmol per sample 

7. Ph 7,2 – 8 

 

III. Alat dan Bahan  

Alat     : Mikroskop cahaya binokuler, hemositometer: pipet leukosit dan 

karet penghisap, bilik hitung neubeuer double improved, 

mikropipet, tabung ukur, object glass, deck glass, alat pengaduk 

kaca, pH indikator. 

Bahan : Semen ejakulat, larutan NaCl 0,9%, larutan Goerge, eter alkohol, 

larutan Giemsa, minyak emersi, Xylol, tisu, Stopwatch, counter. 

 

IV. Cara Kerja  

1.  Mengumpulkan sperma 

Hasil analisis semen tergantung dari teknik pengumpulan sperma. 

Sebagai contoh: jika seseorang selama satu minggu tidak melakukan 

pengeluaran semen maka kemungkinan besar volume ejakulat akan 
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mencapai 0,4 mL dan konsentrasi sperma dapat meningkat 10-15 jt 

sperma/mL. Akan tetapi motilitas sperma akan jelek jika lebih dari satu 

minggu (7 hari). Oleh karena itu disarankan pengambilan sperma 

dilakukan 48 – 72 jam setelah pengeluaran ejakulat terakhir; puasa 

seksual (abstinentia) 2 – 3 hari. Semen hendaknya dikeluarkan dengan 

self-stimulated atau coitus interuptus (kurang baik) ke dalam tabung 

kaca/plastik bersih bermulut luas. Karena motilitas sperma menurun 

setelah ejakulasi maka pemeriksaan harus dilakukan dalam 1 jam 

pertama setelah dikumpulkan. Selama transit jaga suhu ejakulat sesuai 

dengan suhu tubuh. 

2.  Analisis sperma makroskopik 

a. Volume ejakulat (kriteria WHO) 

Volume sperma diukur seluruhnya dengan menggunakan gelas ukur. 

Perhatikan dan tulislah volume sperma (dilakukan setelah liquefeksi 

sempurna). 

b. Warna ejakulat 

Perhatikan dan tulislah warna sperma. Dalam keadaan normal, sperma 

berwarna putih keruh. Interpretasi hasil: 

1. Warna putih keabu-abuan  jika jumlah spermatozoa normal 

2. Putih jernih  jika jumlah spermatozoa sedikit 

3. Coklat  jika ada eritrosit 

4. Kuning  jika pasien mengalami ikterus atau konsumsi obat 
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c. Bau ejakulat 

Sperma dihirup baunya dan tulislah hasil pengamatan anda. Dalam 

keadaan normal, sperma mempunyai bau yang khas (seperti bau bunga 

akasia atau bau kaporit). 

d. Liquefaksi (pencairan) 

Semen yang baru berupa koagulat (kental). Setelah 5 – 30 menit akan 

mencair (liquefeksi). Pemeriksaan berikutnya hanya boleh dilakukan 

setelah terjadi liquefeksi sempurna. Tuliskan waktu terjadinya liquefaksi 

sempurna dan hitung selisih waktunya dengan waktu pengambilan 

sampel. Kegagalan likuifaksi yang terjadi dalam waktu 60 menit dapat 

disebabkan oleh adanya kekurangan enzim prostat dan harus dilaporkan. 

Analisis spesimen tidak dapat dimulai sampai likuifaksi telah terjadi. Jika 

setelah 2 jam spesimen tidak mengalami likuifaksi, volum yang sama 

dari saline buffer fosfat fisiologis Dulbeccoatau enzim proteolitik seperti 

alfa-kimotrypsin atau bromelain dapat ditambahkan untuk menginduksi 

likuifaksi dan memungkinkan sisanya dari analisis yang akan dilakukan. 

Tindakan tersebut dapat mempengaruhi pemeriksaan biokimia, motilitas 

sperma, dan morfologi sperma, sehingga penggunaannya harus 

didokumentasikan. Pengenceran semen dengan bromelain harus 

diperhitungkan ketika menghitung konsentrasi sperma. Granula 

berbentuk seperti jelly (badan gelatin) dapat ditemukan dalam spesimen 

semen cair dan tidak memiliki signifikansi klinis. Untaian mukus, jika 

ada, dapat mengganggu analisis semen. 
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e.    Viskositas (kekentalan) 

Spesimen yang mengalami likuifaksi secara tidak lengkap bersifat 

menggumpal dan sangat kental. Spesimen semen yang normal harus 

mudah ditarik ke dalam pipet dan membentuk tetesan kecil yang tidak 

tampak menggumpal atau berserabut ketika jatuh dari pipet akibat 

gravitasi. Tetesan yang membentuk benang lebih panjang dari 2 cm 

dianggap sangat kental dan dicatat sebagai abnormal. Viskositas juga 

dapat dilaporkan sebagai rendah, normal, atau tinggi. Peningkatan 

viskositas dan likuefaksi yang tidak sempurna dapat menghambat 

pemeriksaan motilitas sperma, konsentrasi sperma, deteksi antibodi 

antisperma, dan pengukuran marker biokimia. Pemeriksaan viskositas 

dilakukan dengan cara subjektif yaitu dengan menyentuh permukaan 

sperma dengan pipet atau batang pengaduk, kemudian ditarik maka akan 

terbentuk benang yang panjangnya 3 – 5 cm. Makin panjang benang 

yang terjadi makin tinggi viskositasnya. 

3.  Menilai karakteristik kimiawi 

Karakteristik kimia yang dinilai adalah pH. Dengan 

menggunakan pH indikator, celupkan kedalam sperma kemudian 

cocokan perubahan warna pada pH indikator dengan tabel yang ada. 

Interpretasi hasil pH dituliskan. Sperma yang terlalu asam atau terlalu 

basa akan mempengaruhi motilitas spermatozoa. Dalam keadaan normal 

pH sperma antara 7,2 – 8.  
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4.   Analisis sperma mikroskopik  

Sebelum melakukan analisis variabel, mahasiswa terlebih dahulu 

mempelajari mengenai Bilik Hitung Neubauer Double Improved (lihat 

Gambar 1.) 

A.   

 

B. 

 
  

Gambar 1. A. Bilik Hitung Neubauer Double Improved; B. Kolom pada 

bilik hitung 

 

4. 1  Menghitung konsentrasi sperma 

Nilai referensi untuk konsentrasi sperma biasanya dinyatakan 

sebagai lebih besar dari 20 hingga 250 juta sperma per mililiter. 

Konsentrasi antara 10 dan 20 juta per mililiter dianggap garis batas 

(borderline). Jumlah sperma total untuk ejakulasi dapat dihitung dengan 



BUKU PENUNTUN PRAKTIKUM BIOLOGI KEDOKTERAN  71 

 

mengalikan konsentrasi sperma dengan volum spesimen. Jumlah sperma 

total lebih dari 40 juta per ejakulasi dianggap normal (20 juta per mililiter 

× 2 mL).  Sebelum melakukan pengenceran, dilakukan dahulu estimasi 

(perkiraan) pengenceran dengan cara: 

1. Menghisap sperma dengan pipet 

2. Meneteskan sperma pada permukaan object glass, kemudian 

ditutup dengan deck glass. 

3. Mengamati sperma dengan mikroskop perbesaran objektif 40 kali 

sebanyak 5 lapangan pandang 

4. Hitung spermatozoa setiap lapangan pandang. Hasil hitungan rerata 

dijadikan patokan untuk pengenceran (lihat Tabel 3 kolom 

pertama). 

Tabel 2. Contoh hasil penghitungan: 

Lapang Pandang I II III IV V Z rerata 

Hasil 20 21 19 28 21 23 

 

Konsentrasi spermatozoa ditentukan dengan metode 

hemositometer dengan menggunakan larutan George sebagai pengencer. 

Misal pada pengenceran 20X (1 bagian sampel dan 19 bagian larutan 

George). Dengan menggunakan pipet lekosit dihisap sperma sampai 

tanda 0,5 dan kemudian setelah ujung pipet dibersihkan dari sperma 

langsung dipakai untuk menghisap larutan pengencer sampai tanda 11 

yang terdapat di sebelah atas gelembung pipet. Dengan cara ini sperma 

telah diencerkan 20 kali. 
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Tabel 3. Pengenceran dan Faktor konversi untuk Haemocytometer 

Neubeuer Improve 

Rerata Jumlah 

sperma / lapang 

pandang (Perbesaran 

400 x) 

Pengenceran Conversion factor Number of 
large squeres counted 

25 kotak 
besar 

10 kotak 
besar 

5 kotak 
besar 

<15 1: 5 (1+4) 20 8 4 
15 – 40 1: 10 (1+9) 10 4 2 
40 – 200 1: 20 (1+19) 5 4 1 

>200 1: 50 (1+49) 2 0.8 0.4 

 

Setelah pipet dikocok dengan jalan memutar-mutar pipet, 2 tetes 

pertama dibuang dan tetes berikutnya dimasukkan dalam bilik hitung. 

Taruh bilik hitung dibawah mikroskop dan hitunglah jumlah spermatozoa 

yang nampak pada bilik hitung tengah (bilik hitung eritrosit) pada bidang 

1/5 x 1/5 mm
2 

pada 2 preparat terpisah pada tiap sisi kamar hitung pada 

perbesaran 200-400x (lihat Gambar 1B). Hitung spermatozoa yang 

lengkap yaitu kepala dan ekor.  

• Jika didapatkan < 10 spermatozoa per kotak besar, hitung semua 

spermatozoa dalam 25 kotak dari setiap bilik 

• Jika didapatkan 10-40 spermatozoa, hitung 10 kotak 

• Jika didapatkan > 40  spermatozoa, hitung 5 kotak 

• Penghitungan harus dilakukan dua kali. Hasil yang didapatkan dari kedua 

pemeriksaan dibuat rata-rata, kemudian dibagi dengan faktor konversinya 

akan menghasilkan konsentrasi spermatozoa (Tabel 3.) 

Konsentrasi sperma (jt/mL) = jumlah rerata sperma / faktor 

konversi 
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4.2   Pemeriksaan Morfologi Sperma 

1. Cara membuat preparat apus sperma dengan meneteskan sperma 

pada object glass agak ke tepi, kemudian dengan menggunakan 

bagian tepi object glass lain membuat sudut 30
0
 dari object glass 

pertama, ratakan tetesan tersebut. 

2. Kemudian keringkan kira-kira 5 menit. Setelah kering, kemudian 

fiksasi dengan menggunakan larutan ether alkohol (1:1) selama 5 

menit. Kemudian diwarnai dengan larutan Giemsa (yang telah 

diencerkan 20 kali) selama 30 menit. Preparat kemudian dicuci 

dengan air kran dan dikeringkan. 

3. Kemudian periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran objectif 

100x (dengan minyak emersi). 

4. Catat temuan pada tabel yg telah disediakan. Interpretasi: dianggap 

normal jika ditemukan ≥ 30% bentuk normal. 

 

Gambar 2. Morfologi sperma 
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4.3  Pemeriksaan Motilitas sperma 

Cara mengetahui nilai persentase motilitas spermatozoa yaitu 

menghisap sperma dengan pipet, meneteskan sperma pada permukaan 

object glass, kemudian ditutup dengan deck glass. Selanjutnya 

mengamati sperma dengan mikroskop perbesaran objektif 40X sebanyak 

5 lapangan pandang. Hitung per kriteria setiap lapangan pandang. 

 

Kriteria Keterangan 
A Maju lurus cepat seperti peluru 
B Maju lurus lambat, maju melengkung, maju bergelombang 
C Meggerakkan ekor tapi tetap ditempat 
D Diam 

Ket: Normal: A + B ≥ 50% atau A > 25% 

 

V. Pertanyaan  

Kesimpulan pemeriksaan sperma (tugas mahasiswa untuk mencari 

definisi masing-masing kesimpulannya): 

 Normozoospermia 

 Oligozoospermia 

 Azoospermia 

 Necrozoospermia 

 Asthenozoospermia 

 Teratozoospermia 

 Oligoteratoasthenozoospermia 

 Hypospermia 

 Hematospermia 

 Aspermia 
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LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ANALISIS SPERMA 

 

Nama Mahasiswa dan NIM:  Kelompok : 

       

 

 

asil Analisis Makroskopik dan Pemeriksaan Kimia 

 

No. Karakter fisik Hasil 

1. Warna semen  

2. Bau semen  

3. Waktu liquefaksi  

4. Pengukuran volume semen  

5. Viskositas  

6. pH  

 

Hasil Analisis Mikroskopik  

 

1. Menghitung Konsentrasi Sperma 

 

    a. Menghitung estimasi 

Lapang Pandang I II III IV V Z 
rerata 

Hasil       
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   b. Menghitung konsentrasi dengan metode hemositometer 

Z rerata Jumlah 
sperma / 
lapang pandang 
Perbesaran 400 
x 

Pengenceran version factor Number of large       
squeres counted 

25 kotak 
besar 

10 kotak 
besar 

5 kotak 
besar 

<15 1: 5 (1+4) 20 8 4 
15 – 40 1: 10 (1+9) 10 4 2 
40 – 200 1: 20 (1+19) 5 4 1 
>200 1: 50 (1+49) 2 0.8 0.4 

 

Hitung dengan rumus : Konsentrasi sperma (jt/mL) = jumlah rerata 

sperma / faktor konversi 

 

 

 

 

2. Pemeriksaan Morfologi Sperma 

Morfologi Jumlah Rata- 

rata 

% 

Lp 1 Lp 2 Lp 3 Lp 4 Lp 5 

Normal        

Giant        

Microsperm        

Double Head        

Double body        

Long Head        

Rough head        

Abnoemal middle 
Piece 
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3. Pemeriksaan Motilitas Sperma 

Kriteria Jumlah Rata- rata % 

Lp I Lp II Lp III Lp IV Lp V 

A        

B        

C        

D        

 

 

 

Kesimpulan Pemeriksaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal  : 

Catatan Dosen  :  

Paraf Dosen  : 
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