
 

 

 

Anggota kelompok : 

 

 

 

 

KD 3.4 Memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan,sifat keturunan, serta 

kelangsungan makhluk hidup 

 
 
 
Kerjakanlah berbagai macam aktivitas berikut dengan membuka buku, on-line media, dan bertanya pada 
guru ! 

 

aktivitas 
1. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa proses pembuahan pada 

tumbuhan  berbunga adalah penyerbukaan yang diperantarai oreh berbagai 

macam hewan dan angin. Untuk mengetahui proses yang terjadi setelah 

penyerbukan diskusikan kegiatan berikut : 

 
a. Dari gambar tersebut, proses fertilisasi terjadi dengan diawali dengan 

tumbuhnya buluh serbuk sari. Saat serbuk sari mneyerap air saat menempel 
pada stigma 

b. Jumlah inti sperma yang terdapat pada serbuk sari sebanyak 2 inti Yaitu inti 
sel vegetative Dan inti sel generatif 

SEMUA TENTANG TUMBUHAN  

LEMBAR KEGIATAN SISWA 



c. Pembentukan buluh serbuk sar disebabkan gaya tarik menarik antar 2 molekul 
yang berbeda yaitu adhesi Kemudian gerakan inti sel pada serbuk sari 
menyusuri buluh serbuk sari menuju bakal biji karena gerakan rangsang 
berupa kemotaksis 

d. Apakah fungsi dari inti sel vegetative? Membawa inti sel generative menuju 
bakal biji 
Apakah fungsi dari inti sel generative? Membuahi ovum di dalam bakal biji 
Berapakah jumlah inti sel generative saat membuahi ovum pada bakal biji?  
2 buah 

e. Disebut pembuahan apakah yang terjadi pada proses fertilisasi tumbuhan 
berbunga? Fertilisasi ganda 

f. Hasil peleburan (fertelisasi) inti sel generative pada bakal biji berupa zigot 
Dan endosperm 
 

Setelah tumbuhan mengalami proses fertilisasi pada bunga untuk menghasilkan biji 
dari bakal biji. Maka yang terjadi pada biji-biji tumbuhan selanjutnya adalah 
menyebarkan diri untuk tumbuh dan berkembang biak di berbagai tempat. 
 
Cobalah diskusikan dengan temanmu berbagai macam cara penyebaran biji : 
no Cara penyebaran biji Contoh tumbuhan 
1 antropokori 1 padi 

2 jagung 
2 anemokori 1. Kapuk 

2. dandelion 
3 zookori 1 jambu biji 

2 pepaya 
4 hidrokori 1 kelapa 

2 bakau 
 

AKTIFITAS 2 

Setelah biji-biji menyebar selnjutnya apakah yang akan terjadi pada biji-biji tersebut? 

Mari kita selesaikan pertanyaan berikut untuk mengetahui keadaan biji setelah 
tersebar kemana-mana 

a. Apakah yang dimaksud dengan dormansi biji? masa istirahat biji jika 
lingkungan belum memungkinkan untuk biji tersebut berkecambah.  
 

b. setiap tumbuhan yang tumbuh diawali denganberkecambah. Apa yang kamu 
ketahui tentang perkecambahan?  Berakhirnya masa dormansi dan biji mulai 
tumbuh menjadi tumbuhan 



 

 
c. Amati dan diskusikanlah hal berikut ini : 

 

Jawablah Pertanyaan berikut! 
1. Pada keadaan yang bagaimanakah biji dapat tumbuh baik?  Yang ditumbuhkan pada 
kapas basah 
2. Apa yang menyebabkan biji direndam dalam air tidak tumbuh? Terlalu banyak air 
dan tidak ada media untuk tumbuh berkecambah 
3. Faktor apa saja yang diperlukan dalam perkecambahan? Nutrisi dalam air, media 
tanam, hara, cuaca, dan keasaaman lingkungan/pH 
4. Susunlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan ! 
 
Biji kacang hijau dapat berkecambah jika di tumbuhkan pada lingkungan yang 
memiliki ketersediaan air dan media untuk tumbuh sperti tanah/kapas 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Sebelumnya kita telah mengidentifikasi alat reproduksi sampai proses 

penyebaran biji pada tumbuhan untuk berkembang biak. Pada aktiftas kali ini kita 

akan mengetahui siklus perjalan hidup tumbuhan berbunga terbuka 

(angisopremae). 

a. Amati dan diskusikan bagan berikut ini! (sudah termasuk kunci jawaban ) 

 
b. Selama hidupnya tumbuhan mengalami 2 tahap genrasi yaitu generasi 

gametofit  dan sporofit  
c. Masa tumbuhan untuk menghasilkan sel sperma dan ovum disebut 

generasi gametofit ataau haploid (1n) 
d. Saat kita mengamati suatu tumbuhan yang tumbuh mulai dari 

perkecambahan hingga berdaun lebat adalah generasi sporofit Atau 
diploid (2n) 

e. Proses pergiliran generasi pada tumbuhan selama hidupnya dinamakan 
metagenesis 



f. Kapan saat dimulai generasi gametofit ? saat tumbuh bunga (ada 
penyerbukan) 
kapan saat dimulai generasi sporofit ? dari perkecambah hingga dewasa 
sebelum berbunga 

 

AKTIFITAS 3 

Tahukan kamu bahwa tidak semua tumbuhan yang menghasilkan biiji memiliki 
bunga? Mengapa demikian? 

Untuk mengetahui keanekaragam kali ini, ayo amati dan diskusikan kegiatan 
berikut! 

a. Apakah pohon palem/ pinus memiliki bunga?  Tidak, namun ada yg 
mengatakan bahwa strobilus merupakan bunga 
Dapatkah tumbuhan tersebut menghasilkan biji untuk 
berkembangbiak? dapat 

b. Apakah yang kamu ketahui tentang strobilus ? strobilus adalah sel 
gamet pada tumb. Gymnosperm terdiri dari strobilus jantasn dan 
strobilus betina 

 

 

 

 

 

 

c. Apakah alat reproduksi tumbuhan yang tidak mneghasilkan bunga tapi 
mampu menghasilkan biji ? strobilus jenis tumbuhan macam apakah ini? 
gymnosperm 

Strobilus  PINUS 



d. Amati dan diskusikan bagan berikut dengan temanmu ! 

 

 

 



 

 

AKTIVITAS 4 

SELAIN TUMBUHAN BERBIJI, BAIK YANG GYMNOSPERM MAUPUN 

ANGIOSPERM. ADA JENIS TUMBUHAN LAIN YANG SANGAT SERING KITA 

TEMUKAN DEI LINGKUNGAN SEKITAR. 

Tumbuhan yang biasanya menepel di sela-sela rekatan tembok/batu bata rumah. 

Tumbuhan tersebut bertangkai kecil dan daunya runcing-runcing dengan bagian 

bawah daun ada butiran butiran kasar sekitar tepi daun. tumbuhan tersebut 

adalah tumbuhan paku (pteridophyta)  

Untuk mngetahui banyak hal terkait tumbuhan paku ini , ayo amati dan diskusikan kegiatan 

berikut lagi!  



 

 

No. Bagian tumbuhan gambar deskripsi 

1  

Paku muda/paku 

 

 

 

 

 

 

 Ujung melengkung 

2 Permukaan bawah 

daun paku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasar terdapat 

bintik hitam yang 

merupakan sorus 

tumb.paku 

3 Permukaan atas 

daun paku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halus dan 

mengandung 

kutikula(lilin) 

 

 

Layaknya tumbuhan angioperma dan gymnospermae, tumbuhan paku juga 

mengalami siklus hidup. 

Tumbuhan paku paling awal dapat kita temukan berbentuk thallus(protalium) 

 

 

 

Bagian bawah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari identifikasi daur hidup tumbuhan paku dari gambar tersebut 

1. Paku dewasa menghasilkan sporangium berisi spora 

2. Apa yang menyebabkan sporangium paku pecah sehingga mengeluarkan 

spora-spora? Kadar air berkurang, kumpulan sporangium pada tumb. 

paku bintik hitam pada lapisan bawah daun paku berisi sporangium 

disebut? sorus 

3. Spora paku yang berada pada lingkungan optimum akan tumbuh menjadi 

protalium  menghasilkan sel gamet jantan yang disebut anteredium. Dan 

gamet betina disebut arkegonium 

4. Sel sperma dan arkegonium akan melebur(fertiliasi ) menghasilkan 

zigot dan tumbuh menjadi sporofit muda/paku muda 

5. Tumbuhan paku muda sampai paku tua merupakan generasi sporofit 

ataukah gametofit? sporofit 

6. Generasi gametofit tumbuhan paku terjadi saat tumbuhan tersebut 

berupa protalium hingga menghasilkan zigot 

sedangkan fase sporofit tumbuhan paku saat berupa tumbuhan paku 

muda sampai paku tua / sporofit muda sampai sporofit tua  

7. Paku juga dapat berproduksi secara aseksual yaitu rizoma 



SIKLUS HIDUP TUMB. PAKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMBUHAN PAKU YANG UMUMNYA KITA LIHAT ADALAH SAAT FASE 

SPOROFIT 

 

 

 

 

 

Generasi 

gametofit  

(menghasilkan 

gamet/kelamin) 

Generasi 

sporofit 

(menghasilkan 

spora) 

Fertilisasi (melebur) 

Tumbuh dan menghasilkan sporangium berisi spora 

protolium 

zigot 

Spora-spora 

siap menyebar 

Tumb. Paku muda kemudian menjadi 

paku dewasa menghasilkan spora 

arkegonium anteredium 

Sel ovum Sel sperm 

Spora yang menyebar akan tumbuh menjadi 

protonema saat lingkungan medukung  



AKTIFITAS 5 

PERNAHKAN KALIAN PERHATIKAN BATUAN DI DEKAT SUNGAI? BATUAN 

TERSEBUT BERWARNA KEHIJAUAN SEPERTI BATU BATA BANGUNAN 

RUMAH BARU YANG BELUM DIPLESTER.. 

Batu bata atau daun tersebut ditumbuhi oleh LUMUT… 

Ayo kita cari serba-serbi tumbuhan lumut 

 

a. Apakah lumut termasuk tumbuhan? Apa alasanya? 

ya, karena memiliki akar danun batang meskipun tidak sejati 

b. sebutkan jenis-jenis lumut yang kalian ketahui! 

Lumut hati, daun , tanduk 

c. Ayo amati daur hidup tumbuhan paku berikut ini! 

 

 

 



Setelah kamu amati, salinlah daur hidup tumbuhan paku pada bagan bagan kosong 

berikut ini dan tambahkan garis panah agarteman  kamu dapat membaca daur 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Dari fase hidup tersebut, dapat kita ketahui bahwa taumbuhan lumut yang 

biasa kita lihat adalah saat fase(generasi) ? gametofif 

e. Fase gametofit tumbuhan lumut adalah saat tumbuhan lumut tubuh 

berupa? Tumbuhan lumut(berbatang akar daun palsu) 

 

 

 

 

Generasi 

gametofit  

(menghasilkan 

gamet/kelamin) 

Generasi 

sporofit 

(menghasilkan 

spora) 

Fertilisasi (melebur) 

Tumbuh dan menghasilkan sporangium berisi spora 

protonema 

zigot 

Spora-spora 

siap menyebar 

Lumut bertangkai sporogonium 

(sporofit) 

arkegonium anteredium 

Sel ovum Sel sperm 

Tumb. Lumut muda kemudian dewasa 

Spora yang menyebar akan tumbuh menjadi 

protonema saat lingkungan medukung  



 

INGAAT !!!! PADA TUMBUHAN ANGIOSPERM DAN GYMNOSPERM : FASE 

SPOROFIT SAAT BIJI MULAI KECAMBAH SAMPAI DEWASA BELUM 

BERBUNGA/BERSTROBILUS 

FASE GAMETOFIT NYA YAA SAAT MULAI BERBUNGA/STROBILUS 

DAAAAAAAN PENYERBUKAN/POLINASI  

 

KALO BELAJAR, JANGAN SELALU DIHAFAL,, TAPI DIFAHAMI YAA  

 

 

 

 

SUKSES SELALU, AWALI SEMUA DENGAN DOA, 

DAN AKHIRI DENGAN SYUKUR KEPADA TUHAN 

SEMESTA ALAM  


