
 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=teori%20biogenesis%20dan%20abiogenesis%20pdf


Teori biogenesis dan abiogenesis pdf

Pandemi Covid-19 saat ini berner global dan semua kegiatan harus berlangsung hanya di rumah. Itu berlangsung dari rumah, baik itu kegiatan pendidikan atau belajar, bekerja, atau bahkan jalan-jalan dengan teman-teman yang biasanya berlangsung di semua perjalanan sekolah atau dari
malam hari hingga liburan. Beberapa orang mungkin melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan. Beberapa dari mereka sering bermain tik-tok, menyulap gulungan jaringan, membuat kopi Dargona, dan menatap dengan tenang di langit-langit ruangan sambil memikirkan fenomena
yang ada di bumi. Bagi mereka yang melakukan kegiatan terakhir mereka, apakah pernah terjadi pada Anda dalam pikiran Anda tentang kehidupan ini? Dimulai dengan pertanyaan dasar seperti Mengapa kehidupan bisa terjadi?, Mengapa ada hewan, tumbuhan dan manusia?, dan
Mengapa ada semut di makanan yang tiba-tiba terbuka? Sampai sekarang, pertanyaan tentang asal-usul kehidupan hanya dapat diselesaikan oleh teori-teori yang dibuat oleh para ilmuwan. Teori ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sepanjang sejarah misterius ini,
kami telah mencoba memecahkannya oleh para ilmuwan sampai beberapa teori akhirnya dihasilkan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, menyebut teori tentang asal-usul kehidupan abiogenesis. Teori ini dimulai pada 384-322 SM. Aristoteles yakin bahwa makhluk-makhluk itu ada
untuk kegilaan, dan mereka semua muncul secara spontan. Jadi datanglah judul Generios Pontanea. Misalnya, memperbesar urtik laut, di mana cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air dan muncul dari daging busuk. Teori ini mendapat dukungan dari ilmuwan Inggris John
Needham. Teori ini dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan oleh Needham. Dia merebus daging selama beberapa menit. Air mendidih dimasukkan ke dalam botol yang ditutupi gabus. Beberapa hari kemudian, air rebusan daging transparan berlumpur. Warna keruh disebabkan oleh
adanya mikroorganisme dalam air mendidih. Kemudian, ia menyimpulkan bahwa makhluk hidup (Dalam hal ini, mikroorganisme) berasal dari objek kegilaan. Tapi tidak semua puas dengan teori Aristoteles. Pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1668, teori ini dicoba oleh ilmuwan Italia
Francesco Reddy. Dia melakukan dua percobaan dengan potongan daging yang dimasukkan ke dalam botol. Daging pertama tertutup rapat, sementara daging lainnya tetap terbuka. Setelah beberapa hari, urgi laut muncul dalam daging dalam stoples terbuka. Namun, daging dalam toples
tertutup rapi dan tidak mengandung urgi laut. Dari eksperimen ini, Lady membuktikan bahwa urtik laut tidak muncul sendiri dari daging busuk. Dia yakin bahwa dorongan laut akan muncul, karena ada telur lalat yang memasuki daging terbuka. Jadi urgi laut menetas dan berasal dari telur



lalat yang tidak muncul dariPercobaan Reddy telah menarik kritik dari pendukung abiogenesis. Mereka mengklaim bahwa urgi laut tidak muncul karena botol ditutup sehingga oksigen tidak dapat masuk. Namun, upaya Lady tidak berhenti mengikuti kritik. Dia kembali melakukan eksperimen
tentang asal-usul kehidupan. Kali ini, tetap daging tertutup kain kasa dengan pori-pori besar sehingga udara masih bisa masuk, tetapi lalat akan sulit masuk. Hasil eksperimen ini menunjukkan munculnya larva dalam tubuh, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada pada percobaan
pertama. Juga, banyak larva muncul di kasa, yang digunakan untuk menutupi botol. Dari hasil ini, Redi semakin yakin bahwa larva tidak muncul dari daging, tetapi dari lalat yang jatuh ke kasa dan beberapa telur jatuh ke dalam toples. Kemudian, teori yang dihasilkan oleh Francesco Reddy
diperkuat oleh eksperimen yang dilakukan oleh fisiologis Italia, Lazzaro Spalanzani. Dia bereksperimen seperti Needham menggunakan air mendidih daging dan air sup. Dalam percobaan Spalanzani, ada dua labu yang diisi dengan air sup. Labu pertama di gagked menggunakan gabus
dan yang lainnya tetap terbuka. Akibatnya, sup yang tidak tertutup menjadi keruh dan bau, yang mengandung banyak mikroorganisme. Berbeda dengan sup tertutup yang tidak menciptakan perubahan. Ketika labu terbuka, pada akhirnya akan sama dengan sup lainnya. Spalanzani
akhirnya menyimpulkan bahwa mikroba berada di udara dan dalam air sup ketika labu dibuka. Namun, eksperimen yang dilakukan Spalanzani telah menarik kritik dari pendukung ajaran abiogenesis. Pro dan kontra ini berlanjut sampai beberapa ilmuwan akhirnya berhasil membatalkan
teori abiogenesis. Ahli biokimia Prancis Louis Pastoor mencoba menyempurnakan eksperimen Spalanzani. Pada tahun 1864, Pastoe bereksperimen dengan air sup. Untuk mempertahankan kontak dengan udara luar, masukkan air kaldu ke dalam tabung dalam bentuk leher angsa. Udara
dari luar masih bisa masuk ke labu, tetapi mikroorganisme yang datang dengan tongkat udara ke pangkal leher angsa. Akibatnya, setelah beberapa hari, air sup tetap jernih. Setelah itu, Pastoe mematahkan leher angsa dan air sup di labu membusuk. Dalam percobaan ini, Pastoe
menyimpulkan bahwa mikroba tidak berasal dari inani apa pun atau air sup. Sebaliknya, berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air sup bersama dengan debu. Teori abiogenesis, yang telah bertahan selama berabad-abad, runtuh, dan teori substitusi, yaitu
biogenesis omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo dengan tiga konsep dasar, muncul. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ia berbunyi bahwa semua makhluk berasal dari telur, semua telurHidup dari hidup juga berasal dari hidup teori-teori lain yang
berusaha membuktikan asal-usul kehidupan, mencoba membuktikan dari mana kehidupan berasal. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dengan aplikasi pembelajaran Pahamify. Di sana, Anda dapat belajar seperti teori yang mencoba membuktikan pembentukan makhluk pertama yang
ada dalam hidup. Mulai dari teori penciptaan khas Karolas Linnaeus, kosmologi Herman Richter, hingga teori evolusi biokimia Harold Urie. Dinas Pendidikan telah memutuskan bahwa di sebagian besar daerah, kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru akan berlangsung di rumah hingga
akhir tahun ini. Tidak bisa bertemu teman tidak terlalu baik karena anda tidak bisa merasakan suasana belajar di sekolah. Nah, mari kita lebih bersemangat, Paha Mify ingin memberikan paket penelitian dengan harga khusus. Dengan berlangganan paket pembelajaran Pahamify ini, Anda
mendapatkan akses ke fitur seperti video pembelajaran, ringkasan, kartu flash, kuis, kisi-kisi materi pemutaran ulang, dan tips belajar video hingga informasi kampus. #TeruskanSemangatBelajarmuパハミフィと⾃宅で. Dan sekarang unduh aplikasi! penulis: Ifif Rizki setiap individu harus
tertarik pada asal-usul hidupnya di zaman kuno. Sulit untuk mengetahui proses yang tepat dari asal-usul makhluk dunia. Satu-satunya Tuhan sejati yang tahu asal hidup ini. Namun demikian, beberapa ilmuwan mencoba mencari tahu tentang asal-usul kehidupan manusia karena sangat
ingin tahu. Mereka terus-menerus mencoba untuk memahami bagaimana kehidupan ini dimulai. Berbagai hipotesis telah diusulkan dari sebelum A.D. hingga saat ini. Berdasarkan teori yang sedang dipahami dan dipelajari, beberapa ahli terus mencari jawaban tentang asal-usul kehidupan
manusia dengan meninjaunya dari perspektif yang berbeda. Perbedaan perspektif ini menyebabkan munculnya beberapa teori tentang asal-usul kehidupan, termasuk kosmologi, teori abiogenesis, dan teori biogenesis. Teori alam semesta dan keabadian menyatakan bahwa kehidupan di
Bumi berasal dari tempat lain di alam semesta. Kosmologi ini dapat diekspresikan sebagai teori di luar lingkup penelitian ilmiah. Kehidupan awal di Bumi awalnya adalah tempat yang dimulai dengan adanya meteorit yang jatuh ke Bumi. Meteorit ini membawa molekul organik. Ini didasarkan
pada fakta bahwa meteorit ini mengandung molekul organik. Teori bio-formasi menyatakan bahwa makhluk berasal dari benda mati. Teori biogenesis ini juga disebut teori Generio Spontanea, karena makhluk hidup terjadi seperti itu atau spontan. Teori generasi aanfer ini pertama kali
ditemukan oleh Aristoteles pada tahun 384-322 SM. Penemuan teori ini didasarkan pada pengamatan sederhana dari hal-hal di sekitar Aristoteles.Lakukan eksperimen yang cukup. Sebagai contoh teori pembentukan inananthing, ketika kita melihat cacing keluar dari tanah, kita berasumsi
bahwa cacing berasal dari tanah. Ada juga tentang katak. Setelah hujan, banyak katak mulai muncul, karena penemu teori ini mengasumsikan bahwa katak berasal dari air hujan. Teori abiogansis ini bisa bertahan selama ratusan tahun. Tetapi teori ini mulai bergeming, terutama pada saat
penemuan baru digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang biologi. Salah satunya adalah penemuan Roy Wenhoek abad ke-17 yang mampu menemukan mikroskop. Bioplasty menunjukkan bahwa makhluk itu berasal dari makhluk sebelumnya. Francesco Reddy
adalah orang pertama yang bereksperimen dengan teori bio-biosoethic. Dalam percobaan, potongan daging ditempatkan dalam empat stoples. Di sini, dua toples ditutupi erat dengan lilin. Setelah beberapa hari, tutupnya dibuka, daging membusuk, larva ditemukan. Di sisi lain, toples
dengan tutup tertutup tidak membusuk daging, lalat tidak ditemukan. Berdasarkan percobaannya, Redi sampai pada kesimpulan bahwa larva itu bukan berasal dari daging, tetapi dari telur lalat. Temuan Redi tidak mendapat dukungan dari pendukung teori abiogenesis. Ketidaksetujuan ini
ditunjukkan oleh pernyataannya bahwa karena botol ditutup, kekuatan vital seperti udara memasuki larva dan menjadi kegilaan untuk mendukung. Berdasarkan pernyataan orang-orang yang mengikuti teori adefisik ini, Redi melakukan eksperimen ulang menggunakan dua toples.
Kemudian di mana kedua toples diisi dengan potongan daging. Setelah itu, toples ditutup menggunakan kain cassa, dan udara tidak bisa masuk. Sebagai hasil dari percobaan ini, daging busuk, tetapi tidak ada larva yang ditemukan. Kemudian, Lazzaro Spalanzani melakukan eksperimen
serupa dengan Francesco Reddy. Di sini, eksperimen Spalanzani dihidupkan kembali dalam percobaan yang kemudian dilakukan oleh Louis Pastoor. Percobaan Redi adalah bahwa labu dipanaskan dan didinginkan, dan kemudian labu terbuka dalam mikroorganisme labu yang tumbuh
setelah beberapa saat. Lihat juga: Teori Evolusi Darwin Percobaan yang dilakukan oleh Sparazani menggunakan dua mendium labu, termasuk air sup. Di mana salah satu labu tertutup rapat dan diolesi dengan parafin ketika sup masih panas. Setelah seminggu, labu menjadi berlumpur
dan berbau air dalam sup dan mengandung banyak mikroorganisme. Di sisi lain, dalam labu tertutup rapat, air labu seperti ketika awalnya dituangkan atau tidak berubah. Pada saat labu tertutup dibuka, setelah beberapa hari, air dalam sup menjadi berlumpur. Sparazzani mengira mikroba
dalam labu berasal dari udara. Selain itu, hasilnya adalah bahwaItu dilakukan oleh Louis Pastus dan akhirnya berhasil membatalkan teori pembentukan biogenik dan memajukan teori asal biologis. Selain itu, bio-nemologi ini diresepkan untuk posterin sebagai (a) berarti bahwa organisme
berasal dari telur, (b) omne obam ex vivo berarti bahwa telur berasal dari makhluk itu, dan (c) omne vivam ex vivo berarti bahwa makhluk itu hidup dari makhluk sebelumnya. Dalam eksperimen berbasis pastoe, ada dua hal yang tidak boleh dilihat atau diperhatikan. Pertama, alat masa lalu
ini tidak dapat membuktikan bahwa Generio Spontanea dapat dan tidak akan pernah terjadi. Alat dan siap masa lalu dapat membuktikan bahwa makhluk yang ada sebelum dihilangkan gagal. Kedua, jika teori karsinogenes generatif benar-benar tidak mungkin, itu tidak dapat dijelaskan
secara ilmiah. Ini hanya bisa dijawab dari hasil studi buram 1936. Namun, teori abiogenesis dan teori biogenesis telah menemukan kelemahan yang menyebabkan kedua teori jatuh untuk menjelaskan asal-usul kehidupan. Namun, hal ini tidak membuat para ilmuwan merasa puas dan
diam. Mereka selalu mencoba untuk berpikir tentang bagaimana asal-usul kehidupan di Bumi ini dimulai. Beberapa ilmuwan berusaha untuk menghubungkan asal-usul kehidupan dengan proses pembentukan bumi dan kondisi kimia pada saat itu. Ketika bumi mulai terbentuk, suhu di
permukaan bumi diperkirakan mencapai 8000 derajat Celcius. Kemudian suhu mulai dingin di Bumi, dan logam dan senyawa karbon mulai membentuk lapisan Bumi di dalamnya. Diperkirakan juga bahwa gas ringan seperti oksigen, hidrogen, helium dan nitrogen memasuki atmosfer.
Kondisi di atas memungkinkan elemen-elemen ini bereaksi dan kemudian membentuk kelembaban, metana, karbon dioksida, dan amonia. Ketika suhu mulai turun sampai mereka mencapai 100 derajat Celcius, itu akan hujan panas. Kondisi ini menyebabkan reaksi kimia yang sangat
besar. Reaksi kimia ini terjadi karena banyaknya bahan di bumi. Namun, apakah reaksi kimia benar-benar dapat terjadi dan membentuk kehidupan tetap menjadi tanda tanya utama. Harold Ulay dan Stanley Miller menarik perhatian ketika melakukan eksperimen tentang reaksi kimia pada
awal kehidupan. Harold Urie mengatakan bahwa pada waktu-waktu tertentu, atmosfer Bumi mengandung metana, air, amonia dan karbon dioksida. Sebagai hasil dari sinar kosmik dan petir, senyawa di atas bereaksi satu sama lain. Dan itu membentuk zat hidup seperti virus. Zat-zat hidup
ini kemudian membentuk makhluk yang lebih kompleks dan berevolusi selama jutaan tahun. Selain itu, murid Harold Urie Stanley Miller merancang perangkatMereka membuktikan teori guru Alat tersebut adalah tabung kaca dengan berbagai keran untuk memasukkan berbagai gas yang
diyakini telah ada di awal Miralife. Gas tersebut adalah CH4, H2O, H2 dan NH3. Dua elektroda dengan tegangan tinggi 75000 volt juga dipasang. Elektroda ini digunakan untuk membuat emisi listrik, seperti petir. Hasil dari reaksi ini ditempatkan dalam tabung pendingin. Penelitian Miller
menunjukkan bahwa zat organik terbentuk, termasuk asam amino, ribosa, dan atp ketika dikombinasikan dengan fosfat dalam alat adenin. Selain itu, teori lain yang menjelaskan asal usul kehidupan adalah teori biologi evolusioner. Dimana Alexander I.Opalin yang didukung oleh J.B.S
Haldan melakukan penelitian pembentukan senyawa sederhana antara lain H2O, CH4, H2 dan NH3 yang melimpah. Kemudian, dalam jutaan tahun, senyawa kompleks dapat terbentuk, memungkinkan lautan untuk menjadi endapan senyawa organik yang merupakan sup kuno atau
primitif. Setelah pembentukannya, pembentukan sup kuno, bahan genetik dan membran sel adalah dua langkah penting sebelum adanya kehidupan. Bahan genetik pertama mungkin RNA rantai pendek yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa bantuan protein. Di sini, replikasi dibantu
oleh molekul RNA yang berfungsi sebagai katalis, seperti ribodym, misalnya. RNA kemudian diubah menjadi polipeptida, dan molekul dikumpulkan dalam lingkaran membran fosfosida. Molekul yang dikumpulkan oleh bola membran disebut protovion. Selain itu, protobition dapat
dimetabolisme, direplikasi, dan dikembangkan menjadi bentuk yang kompleks, termasuk DNA. Perkembangan terjadi dengan terus membentuk organisme heterotroph dan bergizi sendiri. Kemudian organisme procariot pertama atau monera kerajaan mulai muncul. Procariot mulai
fotosintesis, oksigen mulai muncul dan berkembang biak. Demikian penjelasan tentang asal usul kehidupan. Harapannya, artikel ini akan membantu memberikan pemahaman tentang teori-teori yang berkaitan dengan asal-usul kehidupan. Referensi: Yusa dan Maniam, Manicum Bala
Sobra. 2015. Tahun Akademik Siswa Aktif dan Kreatif XII SMA/Madrasa Ariya Minat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bandung: Grffind. Laporkan iklan ini
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