
SKYNOTES BIOLOGI KELAS X 
 

Kingdom Fungi (Jamur) 
 

A. Ciri Umum  
1. Eukariotik (memiliki membrane inti sel)  

Karioteka  
2. Nonfotosintetik (tidak bisa melakukan proses fotosintensis) 
3. Heterotrof (tidak dapat Menyusun/membuat senyawa organik sendiri) 

- Saprofit: memperoleh makanan dengan mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang mati, 
seperti mengurai batang kayu tanaman yang mati. 

- Parasit: memperoleh zat organik dari organisme hidup lain, bersifat merugikan karena 
menimbulkan penyakit 

- Simbiosis: hidup saling menguntungkan, contohnya kerjasama atau simbiosis 
mutualisme antara jamur dengan ganggang hijau biru yang membentuk lumut kerak 
(lichen) 

4. Tidak memiliki klorofil  
5. Uniseluler (mikroskopis) dan multiseluler (makroskopis)  
6. Memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin  

 
B. Struktur jamur  

- Komponen penyusun jamur: hifa, miselium, dan dinding sel  
- Hifa (sel berbentuk memanjang, tipis seperti benang halus) = sel penyusun tubuh 

jamur  
- Macam – macam hifa:  

1. Hifa senositik: hifa polos dan tidak bersekat  
2. Hifa bersepta: hifa yang memiliki sekat/ruas (septa)  
3. Hifa yang ada banyak  

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Reproduksi Jamur  
Reproduksi Aseksual: 
1. Sporangiofor: hifa yang memilikin spora aseksual (sporangiofor) dilengkapi dengan 

sporangium (kotak spora) 
2. Konidia: hifa yang memiliki spora aseksual (konidiaspora) tidak dilengkapi dengan 

kotak spora 



3. Fragmentasi: hifa mematahkan/memutuskan bagiannya untuk lepas menjadi 
individu baru 

4. Tunas: hifa membuat cabang baru 
 
Reproduksi Seksual: 
1. Dengan cara menggabungkan atau meleburkan hifa + dan hifa – terbentuk spora 

seksual dan menghasilkan hifa baru 
 

D. Klasifikasi Fungi  
• Zygomycota – zigospora  
• Ascomycota – askospora           Didasarkan oleh spora  
• Basidiomycota – basidiospora          secara seksual  
• Deuteromycota – tidak ada spora seksual  

 
Phylum Zygomycota  
 

A. Ciri khas dari Zygomycota 
§ Zygospora: spora yang berdinding tebal 
§ Hifa dan miselium semuanya senositik (tidak bersekat) 
§ Sebagian besar saprofit (mengambil makanan dari organisme yang sudah mati) 
§ Struktur tubuh Zygomycota:  

 
 
 
 
 
 
 

B. Siklus replikasi Zygomycota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. hifa + dan hifa – saling berdekatan  
2. Hifa + dan hifa – saling berdempetan untuk melakukan proses plasmogamy 

(peleburan dinding sel, membrane sel, dan cairan sel) 



3. Plasmogami menghasilkan zygosporangium yang sifatnya heterokariotik (inti masih 
berbeda atau bisa di bedakan) 

4. Zygosporangium akan menebal untuk membentuk zygospore tetapi sifatnya masih 
heterokariotik 

5. Zygospora melakukan proses kariogami (peleburan inti sel) akan menghasilkan inti 
diploid (2n) 

6. Inti diploid melakukan proses pembelahan meiosis (2n menjadi n) dan menghasilkan 
struktur sporangiofor (batang/hifa tegak) 

7. Spora dari sporangiofor dilepas saat matang, spora yang dilepas secara aseksual jika  
kondisi lingkungan kondusif seperti lingkungan yang lembab/banyak air, minim 
cahaya. Sedangkan spora yang dilepas secara seksual jika kondisi lingkungan tidak 
kondusif seperti terang/banyak cahaya dan tidak ada air/kering.  

 
Phylum Basidiomycota  
 

A. Ciri umum basidiomycota  
1. Pada umumnya jamur ini merupakan saproba yang penting. Aktivitasnya adalah 

menguraikan polimer lignin pada kayu dan berbagai bagian tumbuhan yang lain. 
2. Jamur ini bereproduksi secara seksual dengan membentuk basidia yang kemudian 

menghasilkan basidiospora di dalam tubuh buah yang disebut basidioma atau 
basidiokarp. 

- Basidia tersebut bisa berkembang dalam bentuk seperti insang, pori-pori, seperti gigi, 
atau struktur lain.  

3. Hifa dari Basiomycota umumnya dikariotik (binukleat, dengan 2 inti) dan terkadang 
memiliki hubungan yang saling mengapit. Sel-sel tersebut dipisahkan oleh septa yang 
kompleks. 

4. Jamur makroskopis.  
5. Kelompok ini memiliki miselium yang bersekat dan memiliki tubuh buah (basidiokarp) 

yang panjang, berupa lembaran- lembaran, yang berliku-liku atau bulat.  
6. Jamur ini umumnya hidup saprofit dan parasit, umumnya berkembang biak secara 

aseksual dengan konidium. 
 

B. Struktur tubuh basidiomycota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secara umum, tubuh buah mempunyai 4 bagian, yaitu sebagai berikut: 



- Tubuh buah (stipe) merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. 
- Tudung (pileus) merupakan bagian yang ditopang oleh stipe. Sewaktu muda, pileus 

dibungkus oleh selaput yang disebut velum universale yang akan pecah menjelang 
dewasa. 

- Volva adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai. 
- Bilah (lamella) merupakan bagian bawah dari tudung, berbentuk helaian, dan 

tersusun atas lembaran. 
- Annulus, posisinya melingkari batang berbentuk cincin. 
- Gill merupakan bagian di bawah tudung yang berupa bilah-bilah berbentuk lembaran 

seperti insang tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi 
secara generatif. 

 
C. Cara bereproduksi basidiomycota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phylum Ascomycota  
 

A. Ciri Umum 
1. Merupakan fungi atau jamur yang reproduksi seksualnya dengan membuat 

askospora di dalam askus (kantung/pundi-pundi).  
- Askus adalah semacam sporangium yang menghasilkan askospora. 

2. Beberapa askus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah 
yang disebut askorkarp atau askoma (kalau banyak disebut askomata).  

3. Hifa dari Ascomycotina umumnya monokariotik (uninukleat atau memiliki inti 
tunggal) dan sel-sel yang dipisahkan oleh septa sederhana. 

4. Askus merupakan struktur umum yang dimiliki oleh anggota Divisi Ascomycota.  
5. Tubuhnya ada yang berupa uniseluler dan ada pula yang multiseluler. 
6. Hidup sebagai saprofit dan parasit.  

 
 



B. Struktur tubuh ascomycota  
- Jamur Ascomycota mempunyai talus yang terdiri dari miselium septat. Reproduksi 

seksualnya dengan membentuk askospora di dalam askus, sedang aseksualnya 
dengan membentuk konidium tunggal atau berantai pada ujung hifa khusus yang 
disebut konidiofor. Kumpulan askus ini akan membentuk askokarp yang memiliki 
bentuk bervariasi dan kebanyakan berbentuk cawan seperti pada gambar berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Siklus hidup ascomycota  


