
Pembelahan Sel

SISTEM REPRODUKSI PADA MANUSIA

PART

Pada awalya , manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian

mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa

dapat mencapai 200 triliun.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa sel mengalami pembelahah, yaitu:

Untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-

selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk

hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut.

Untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh,

misalnya menutupnya luka merupakan hasil dari proses

pembelahan sel.

Untuk reproduksi. Pada reproduksi seksual, diperlukan sel

kelamin untuk mebentuk individu baru (anakan). Proses

pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara

pembelahan sel.

Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan

meiosis.

Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada

sebelumnya (omnis cellula e cellula). Teori ini dinyatakan oleh Rudolf

Virchow pada tahun 1855.
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Pembelahan Mitosis

Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh (sel somatik) makhluk

hidup. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang

menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karaktek identik secara

genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk

mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya, termasuk jumlah

kromosom.

Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat.

Jika sel induk memiliki kromosom 2n (diploid), maka jumlah kromosom yang

dimiliki oleh sel anakan juga 2n (diploid). Misalnya, sel induk memiliki jumlah

kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah

kromosom 23 pasang atau 46 buah.

Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan.

Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang

terdiri atas empat fase pembelahan yaitu: profase, metafase, anafase,

dan telofase.

Profase Metafase Anafase Telofase

Khazanah ilmu.com



Metafase

Telofase

Setiap fase pada pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri yang berbeda.

No

.

Fase Pembelahan Sel Ciri-Ciri

Profase
Kromosom mengganda,

kemudian memadat.

Membran inti mulai

rusak menjadi bagian-

bagian kecil (fragmen).

Kromosom berjajar

pada bidang

pembelahan

Anafase

Kromosom bergerak

menuju kutub yang

berlawanan.

Pada akhir anafase,

kedua kutub sel memiliki

kromosom yang

jumlahnya sama.

Membran inti mulai

kembali bergabung.

terbentuk 2 sel anakan

yang bersifat diploid.

Khazanah ilmu.com



Pembelahan Meiosis

Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel

anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah

kromosom sel induk.

Meiosis I Meiosis II

Profase I Profase II

Metafase I Metafase II

Anafase I
Anafase II

Telofase I Telofase II
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Profase I

Telofase

Berikut ini ciri-ciri dari setiap fase pembelahan meiosis.

No

.

Fase Pembelahan Sel Ciri-Ciri

Metafase I

Meiosis I

Kromosom mengganda,

kemudian memadat.

Membran inti mulai

rusak menjadi bagian-

bagian kecil (fragmen).

Kromosom berjajar

pada bidang

pembelahan

Anafase I Kromosom bergerak

menuju ke kutub-kutub

yang berlawanan.

Telofase I

Kromosom homolog

memisah dan bergerak

ke kutub yang

berlawanan.

Membran inti mulai

terbentuk kembali.

Terbentuknya dua sel

anakan yang bersifat

hapoid.
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Telofase

Membran inti mulai

terbentuk kembali.

Terbentuknya empat sel

anakan yang bersifat

hapoid.

Profase II

No

.

Fase Pembelahan Sel Ciri-Ciri

Metafase II

Meiosis II

Membran inti mulai

rusak menjadi bagian-

bagian kecil (fragmen).

Kromosom berjajar

pada bidang

pembelahan

Anafase II Kromosom bergerak

menuju ke kutub-kutub

yang berlawanan.

Telofase II
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