
K O N S E P  
D A S A R  
I P A 2 
 
B A G U S  A M I R U L M U K M I N S,  P D .  
M ,  P D .  

 
W I D Y A  R I S K A  N U R  A  

N O N E  N U R  F A D I L A    
S E L I N  D I T A  R A H M A  

C A R O L I N E S U G I A R T O  

 
P E N D I D I K A N  G U R U  S E K O L A H  D A S A R  

 
 
 
 

U N I  V E R S I T A S NU  S A N T  A R A PGRI K E D I R I 

FAKUL K E G U R U A ND A NI L M UP E N D  I D I K A N 2 0 2 0  



ii | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

KATA PENGANTAR  

Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu 

Wata’alla atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami 

dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang di ajukan 

untuk memenuhi salah satu mata tugas kuliah Konsep Dasar 

IPA 2 di UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI. 

Dengan selesainya buku ini dengan judul “Ilmu Pengetahuan 

Alam” Penyusun mengucapkan terimakasih kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Bagus Amirul Mukmin, M.Pd. selaku Dosen 

Pembimbing kami dalam pembuatan buku ini. 

2. Serta teman – teman yang ikut serta membantu dalam 

menyelesaikan penyusunan buku ini. 

Kami menyadari dalam bahwa buku ini masih jauh dari 

sempurnaan. Untuk itu dengan kerendahan hati, kami 

mengharap kepada semua pihak segala kritik dan saran atas 

kesempurnaan buku ini. 

Akhir kata dengan syukur Alhamdulillah atas selesainya buku 

yang kami buat ini, teriringi doa semoga bermanfaat bagi 

penyusun khususnya pembaca pada umumnya. 

20 Juni 2020 

Penyusun  

  



iii | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

TIM PENYUSUN  

Widya Riska Nur A. – 19.1.01.10.0147 (BAB III dan VII) 

None Nur Fadila – 19.1.01.10.0148 (BAB I dan VII) 

Selin Dita Rahma – 19.1.01.10.0149 (BAB IV dan VI) 

Caroline Sugiarto – 19.1.01.10.0151 (BAB II dan V) 

Editing  

None Nur Fadila  

Cover  

Selin Dita Rahma  

  



iv | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

DAFTAR ISI  

HALAMAN JUDUL  ......................................................................  

KATA PENGANTAR  ................................................................... ii 

TIM PENYUSUN  ......................................................................... iii 

DAFTAR ISI  ................................................................................ iv 

DAFTAR TABEL  ......................................................................... vii 

DAFTAR GAMBAR  ..................................................................... viii 

BAB I KLASIFIKASI TUMBUHAN  

1.1 Bahan dan Hasil Praktikum  ............................................  

1.2 Pengertian Klasifikasi Tumbuhan  ..................................  

1.3 Tumbuhan Monokotil ......................................................  

1.4 Tumbuhan Dikotil  ...........................................................  

1.5 Perbedaan Monokotil dan Dikotil  ...................................  

BAB II KLASIFIKASI HEWAN  

2.1 Pengertian Klasifikasi Hewan  ........................................  

2.2 Berdasarkan Jenis Makanan, Tempat Hidup dan Cara 

Berkembangbiak  ............................................................  

2.3 Berdasarkan Penutup Tubuh dan Alat Geraknya  ..........  

2.4 Berdasarkan Tulang Belakang  ....................................... 22 

BAB III FISIOLOGI HEWAN  

3.1 Transportasi  ................................................................... 23 



v | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

3.2 Transpirasi  ..................................................................... 34 

3.3 Fotosintesis  .................................................................... 38 

3.4 Respirasi  ........................................................................ 40  

BAB IV FISIOLOGI HEWAN  

4.1 Pengertian Fisiologi Hewan  ........................................... 42 

4.2 Aves  ............................................................................... 43 

4.3 Amfibi  ............................................................................. 49  

4.4 Reptil  .............................................................................. 54 

4.5 Pisces  ............................................................................. 58  

4.6 Mamalia  .......................................................................... 63 

4.7 Insekta  ............................................................................ 66 

4.8 Cacing  ............................................................................ 69 

4.9 Arachnida  ....................................................................... 73 

BAB V PERKEMBANGAN TUMBUHAN DAN HEWAN  

5.1 Perkembangan Hewan Secara Generative  ................... 76 

5.2 Ciri-Ciri Hewan Berkembangbiak dengan cara Ovipar, 

Vivipar dan Ovovivipar  ................................................... 77 

5.3 Perkembangbiakan Secara Vivipar  ................................ 77 

5.4 Perkembangbiakan Secara Ovipar   ............................... 80 

5.5 Perkembangbiakan Secara Ovovivipar  .......................... 82 

5.6 Perkembangbiakan Tumbuhan  ...................................... 85 

5.7 Perkembangbiakan Generative  ..................................... 85 



vi | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

5.8 Penyerbukan (Polinasi)  .................................................. 88 

5.9 Buah dan Biji  .................................................................. 91  

BAB VI KERANGKA MANUSIA  

6.1 Sistem Rangka Manusia  ................................................ 98 

6.2 Macam-Macam Tulang pada Manusia  ........................... 103 

6.3 Jenis-Jenis Kelainan pada Tulang  ................................. 110 

BAB VII ALAT INDERA DAN PUBERTAS  

7.1 Sistem Pernafasan  ......................................................... 116 

7.2 Sistem Penceraan  .......................................................... 125 

7.3 Sistem Peredaran Darah ................................................ 132 

7.4 Alat Indera  ...................................................................... 160 

7.5 Pertumbuhan dan Perkembangan  ................................. 168 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................  

  



vii | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

DAFTAR TABEL  

Tabel 1.1 Hasil Praktikum  ........................................................... 3  

Tabel 5.1 Ciri-Ciri Hewan Berkembangbiak  ................................ 77 

  



viii | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

DAFTAR GAMBAR  

Gambar 1.1 Morfologi Perbedaab Akar, Batang, Bunga, Daun 
dan Biji  ......................................................................................... 13 

Gambar 3.1 Hasil Praktikum Transportasi  .................................. 25 

Gambar 3.2 Transportasi Tumbuhan  .......................................... 35  

Gambar 3.3 Fotosintesis Tumbuhan  ........................................... 38 

Gambar 3.4 Respirasi Tumbuhan  ............................................... 40 

Gambar 4.1 Sistem Respirasi Aves  ............................................ 44 

Gambar 4.2 Sistem Pencernaan Aves  ........................................ 47 

Gambar 4.3 Sistem Ekskresi Aves  ............................................. 48 

Gambar 4.4 Sistem Respirasi Amfibi  .......................................... 51  

Gambar 4.5 Sistem Pencernaan Amfibi  ...................................... 51 

Gambar 4.6 Sistem Ekskresi Amfibi  ........................................... 53 

Gambar 4.7 Sistem Respirasi Reptil  ........................................... 54 

Gambar 4.8 Sistem Pencernaan Reptil  ...................................... 55 

Gambar 4.9 Sistem Ekskresi Reptil  ............................................ 58 

Gambar 4.10 Sistem Respirasi Pisces  ....................................... 59 

Gambar 4.11 Sistem Pencernaan Pisces  ................................... 61 

Gambar 4.12 Sistem Ekskresi Pisces  ......................................... 62 

Gambar 4.13 Sistem Respirasi Mamalia  .................................... 63 



ix | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

Gambar 4.14 Sistem Pencernaan Mamalia  ................................ 64 

Gambar 4.15 Sistem Ekskresi Mamalia  ...................................... 66 

Gambar 4.16 Sistem Respirasi Insekta  ...................................... 67 

Gambar 4.17 Sistem Pencernaan Insekta  .................................. 68 

Gambar 4.18 Sistem Ekskresi Insekta  ........................................ 69  

Gambar 4.19 Sistem Respirasi Cacing  ....................................... 70 

Gambar 4.20 Sistem Pencernaan Cacing  .................................. 71 

Gambar 4.21 Sistem Ekskresi Cacing  ........................................ 73 

Gambar 4,22 Sistem Respirasi Arachnida  .................................. 74  

Gambar 5.1 Sapi  ......................................................................... 78 

Gambar 5.2 Harimau  ................................................................... 78 

Gambar 5.3 Kuda  ........................................................................ 79 

Gambar 5.4 Marmut  .................................................................... 79 

Gambar 5.5 Hamster  ................................................................... 80 

Gambar 5.6 Kura-Kura  ................................................................ 80 

Gambar 5.7 Angsa  ...................................................................... 81 

Gambar 5.8 Tokek  ...................................................................... 81  

Gambar 5.9 Merak  ...................................................................... 82 

Gambar 5.10 Burung Dara  .......................................................... 82 

Gambar 5.11 Bunglon  ................................................................. 83 



x | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

Gambar 5.12 Ikan Pari  ................................................................ 84 

Gambar 5.13 Kuda Laut  .............................................................. 84  

Gambar 5.14 Bagian-Bagian Bunga  ........................................... 86 

Gambar 5.15 Pembentukan Zigot  ............................................... 91 

Gambar 5.16 Gandum 92 

Gambar 5.17 Buah Mangga  ........................................................ 93 

Gambar 5.18 Buah Cempaka  ..................................................... 93 

Gambar 5.19 Buah Pandan  ........................................................ 94 

Gambar 5.20 Buah Cemplukan  .................................................. 95 

Gambar 5.21 Buah Nangka  ........................................................ 96 

Gambar 5.22 Buah Arbe  ............................................................. 97 

Gambar 6.1 Tulang Tengkorak Manusia  .................................... 103 

Gambar 6.2 Tulang Belakang Manusia  ...................................... 105 

Gambar 6.3 Tulang Dada dan Tulang Rusuk Manusia  .............. 106 

Gambar 6.4 Tulang Punggung Manusia  ..................................... 107 

Gambar 6.5 Tulang Anggota Gerak Atas  .................................... 109 

Gambar 6.6 Tulang Anggota Gerak Bawah  ................................ 110 

Gambar 6.7 Kelainan Tulang Belakang  ...................................... 111 

Gambar 7.1 Rongga Hidung Manusia  ........................................ 117 

Gambar 7.2 Faring (Tenggorokan)  ............................................. 118 



xi | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

Gambar 7.3 Batang Tenggorokan Trakea  .................................. 120 

Gambar 7.4 Pangkal Tenggorokan  ............................................. 121 

Gambar 7.5 Bronkus  ................................................................... 122 

Gambar 7.6 Paru-Paru  ................................................................ 123 

Gambar 7.7 Anatomi Sistem Pencernaan Manusia  .................... 125 

Gambar 7.8 Komponen Darah  .................................................... 133 

Gambar 7.9 Komposisi Darah  ..................................................... 135 

Gambar 7.10 Elemen Padat Darah Plasma  ................................ 136 

Gambar 7.11 Struktur Sel Darah Merah  ..................................... 139 

Gambar 7.12 Struktur Leukosit  ................................................... 140 

Gambar 7.13 Jenis-Jenis Leukosit  .............................................. 141 

Gambar 7.14 Struktur Trombosit  ................................................ 143 

Gambar 7.15 Vascular Spasm, Sumbat Trombosit, Pembekuan 
Darah  ........................................................................................... 144 

Gambar 7.16 Tahapan Pembentukan Sumbat Trombosit  .......... 145 

Gambar 7.17 Skema Umum Peredaran Darah ........................... 149 

Gambar 7.18 Pandangan Anterior Jantung Manusia  ................. 150 

Gambar 7.19 Posisi Jantung di Rongga  ..................................... 151 

Gambar 7.20 Pericardium dan Dinding Jantung  ......................... 153 

Gambar 7.21 Struktur Dinding Pembuluh Darah  ........................ 156 



xii | K o n D a s I P A  2 0 2 0  
 

Gambar 7.22 Perbandingan Dinding Arteri dan Vena  ................ 158 

Gambar 7.23 Alat Indera Manusia ............................................... 160 

Gambar 7.24 Mata  ...................................................................... 160 

Gambar 7.25 Hidung  ................................................................... 163 

Gambar 7.26 Telinga  .................................................................. 164 

Gambar 7.27 Lidah  ..................................................................... 166 

Gambar 7.28 Kulit  ....................................................................... 167 



1 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

BAB I  

KLASIFIKASI TUMBUHAN MONOKOTIL DAN DIKOTIL  

1.1 Bahan dan Hasil Praktikum  

1.1.1 Bahan Praktikum dan Langkah Kerja  

Bahan Praktikum Biji-bijian:  

1. Jeruk  

2. Jahe  

3. Rambutan  

4. Kacang tanah  

5. Bawang putih  

6. Pete  

7. Kencur  

8. Kunir 

Bahan Praktikum Tumbuhan:  

1. Tumbuhan padi  

2. Tumbuhan jagung  

3. Tumbuhan kedelai  

4. Tumbuhan kacang hijau  

5. Tumbuhan bawang merah  

6. Tumbuhan cabai  
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Langkah Kerja: 

1. Amatilah tumbuhan yang kalian bawa satu persatu 

secara berurutan amati ciri akar, batang, dan daun.  

2. Masukkan data ke dalam tabel di bawah ini. 

3. Gambarkan struktur morfologi akar, batang dan daun 

tumbuhan dikotil dan monokotil.  

4. Ambillah biji yang sudah kalian bawa, belah menjadi 

dua, amati biji tersebut termasuk berkeping satu atau 

berkeping dua.  

5. Gambarlah bagian-bagiannya.  

1.1.2 Hasil Praktikum  

Dari hasil praktikum yang kita lakukan kita dapat 

membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil dengan 

melihat morfologi akar, batang dan daun. Sedangkan pada 

biji kita membelah biji menjad dua untuk mengetahui 

termasuk berkepig satu atau dua.  
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No.  

 
Nama 

Tumbuhan 

 
Sistem 
Akar  

 
 
Batang 

Susunan 

Tulang 

Daun  

 
 

Kesimpulan  

1.  Padi  Serabut  Tidak 

berkambium  

Sejajar  Monokotil  

2.  Jagung  Serabut  Tidak 

berkambium  

Sejajar  Monokotil  

3.  Kedelai  Tunggang  Berkambium  Menyirip  Dikotil  

4.  Kacang 

hijau  

Tunggang  Berkambium  Menyirip  Dikotil 

5.  Bawang 

merah  

Serabut  Tidak 

berkambium  

Sejajar  Monokotil  

6.  Cabai  Serabut  Berkambium  Menyirip  Dikotil  

Tabel 1.1 Hasil Praktikum Kondas IPA Unp 2020  

1.2 Klasifikasi Tumbuhan  

Klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengatur 

tumbuhan pada tingkat satu kesatuan yang pada setiap 

unit pengelompokkan disebut dengan takson. 

Pengetahuan mengenai sifat dan nama tumbuhan yang 

disusun dalam sistem disebut dengan ilmu tumbuh-

tumbuhan atau sistematika tumbuhan (botani sistematika). 

Dengan pertanyaataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sistematika tumbuhan atau sistematika botani adalah ilmu 
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yang mempelajari sistematika tumbuhan atau bisa disebut 

dengan taksonomi tumbuhan.  Tujuan dari taksonomi 

tumbuhan adalah untuk mengenal, dan menjelaskan ciri-

ciri tumbuhan dari dahulu sampai sekarang. 

1.3 Tumbuhan Monokotil  

Tumbuhan berkeping satu (atau monokotil) merupakan 

salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga 

yang bijinya tidak membelah karena hanya mempunyai 

satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai sistem 

klasifikasi tumbuhan dan biasanya disebut dengan 

Monocotyledoneae, Liliopsida dan Liliidae. 

Tumbuhan monokotil memiliki habitus terna, semak, 

atau pohon yang mempunyai sistem akar serabut, batang 

berkayu atau tidak, biasanya tidak atau tidak banyak 

cabang-cabang, buku-buku dan ruas-ruas kebanyakan 

tampak jelas. Daun kebanyakan tunggal, jarang majemuk, 

bertulang sejajar atau bertulang melengkung 

(Tjitrosoepomo, 2012)  

Tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri batang tidak 

bercabang, tidak berkambium, akar serabut, pertulangan 

daun sejajar dan mempunyai ikatan pembuluh koklea 

(Mukhtar, 1992). Tumbuhan monokotil tidak memiliki 

cabang, ikatan pembuluh tertutup, tidak berkambium, 
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mempunyai akar serabut, biji berkeping satu, dan jumlah 

biji tiga atau berkelipatan tiga (Saktiyono, 1998) 

Batang tumbuhan monokotil, jaringan permanen primer 

selain dari meristem apikal berasal dari meristem 

interkalar. Jaringan ini terdiri dari jaringan dasar 

fundamental yang ikatan pembuluhnya paling besar. Pada 

tumbuhan monokitl batang tidak berkambium, hanya 

beberapa yang berkambium pada spesies tertentu. Oleh 

sebab itu tumbuhan monokotil tidak memiliki jaringan 

sekunder. Batang monokotil dapat tumbuh besar karena 

adanya pertumbuhan meristem yang menebal.  

Pada tumbuhan monokotil tipe ikatan pembuluhnya 

yaitu tipe kolateral tertutup yang dibungkus oleh sarung 

sklerenkim. Susunan anatominya sederhana dibandingkan 

susunan anatomi batang walaupun susunan anatomi akar 

bervariasi. Pada penampang melintang akar primer 

terdapat tiga sistem jaringan pokok yakni epidermis, 

korteks dan sistem jaringan pengangkut. Pada ujung akar 

terdapat akar primer yang berfungsi melindungi 

promeristen akar.  

Akar pada tumbuhan monokotil merupakan akar 

serabut (Aryulina dkk, 2006). Sistem akar serabut: apabila 

akar lembaga pada saat perkembangan mati atau diikuti 
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dengan berkembangnya akar yang sama besar dan keluar 

dari pangkal batang. Akar ini berbentuk seperti serabut, 

oleh karena itu disebut dengan akar serabut. Sistem 

perakaran ini terdapat pada tumbuhan monokotil atau biji 

tunggal.  

Bentuk akar yang tersusun dengan sistem perakaran 

serabut, yaitu:  

a. Bentuk benang : sistem perakaran yang tersusun kecil-

kecil halus seperti benang, seperti pada padi (Oryza 

sativa). Sistem akar ini disebut dengan akar benang.  

b. Bentuk tambang : sistem perakaran yang tersusun 

kaku, keras lumayan besar seperti tambang, seperti 

pada pohon kelapa (Cocos musifera). Sistem akar ini 

disebut dengan akar tambang.  

c. Bentuk lengan : sistem perkaran yang tersusun oleh 

memperlihatkan percabangan, seperti pada pohon 

pandang (Pandanus tectorius). 

Daun monokotil bervariasi bentuk serta strukturnya dan 

beberapa ada yang menyerupai daun dikotil. Daun 

monokotil ada yang mempunyai tangkai daun (petiole) dan 

helai daun serta (Canna, Hosta, Zantedeschia), tetapi 

banyak berdiferensiasi menjadi helai daun serta pelepah 

daun, dan helai daunnya relatif sempit. Pertulangan 
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daunnya mempunyai susunan yang khas yaitu sejajar. 

Struktur anatomi bervariasi dari hidromorfik ke xeromorfik. 

Hidromorfik pada tumbuhan monokotil mempelihatkan 

gambaran dasar yang sama seperti pada dikotil, terutama 

terdapat banyak aerenkim. Sebagai contoh daun 

dorsiventral dengan palisade pada tepi adaksial terdapat 

pada Lilium (Suradinata, 1998)  

1.4 Tumbuhan Dikotil  

Tumbuhan berbiji belah atau tumbuhan berkeping biji 

dua adalah segolongan tumbuhan berbunga yang 

mempunyai sama dengan sepasang daun lembaga 

(kotiledon: daun yang terbentuk pada embrio) terbentuk 

sejak dalam tahap biji sehingga biji pada tumbuhan dikotil 

mudah terbelah dua dan sistem Crouquist mengakui 

bahwa tumbuhan dikotil sebagai takson dan memberikan 

nama dengan Magnoliospida dengan akhiran –opsida. 

Kelas Magnoliospida digunakan sebagai nama takson 

untuk semua tumbuhan berbunga yang bukan monokotil. 

Magnoliopsida merupakan nama yang digunakan untuk 

menggantikan nama yang dipakai dalam sistem klasifikasi 

pada dahulu, kelas Dicotyledoneae(tumbuhan berdaun 

lembaga dua atau tumbuhan dikotil).  
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Tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji 

berkeping dua yang merupakan cabang dari tumbuhan 

Angiospermae. Ciri tumbuhan dikotil adalah bercabang-

cabang, berkambium, akar tunggang, pertulangan daun 

menyirip dan mempunyai ikatan pembuluh kolateral 

terbuka (Kimball, 1992).  

Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berkeping dua 

yang memiliki lembaga, dua daun lembaga dan akar serta 

pucuk lembaga yang tidak memiliki pelindung khusus. 

Batang bagian bawah tanaman dikotil lebih besar daripada 

ujungnya, hal ini dikarenakan tumbuhan dikotil mempunyai 

kambium (Suprapto, 1994). Tumbuhan dikotil mempunyai 

cabang ikatan pembuluh kolateral berkambium, 

mempunyai akar tunggang dan pembuluh akut tersusun 

dalam lingkaran (Saktiyono, 1989).  

Pada tumbuhan berkeping dua (Dicotyledonae) memiliki 

batang yang terdapat pada bagian bawahnya yang lebih 

besar apabila semakin ke ujung akan semakin mengecil, 

bercabang atau tidak bercabang.  

Adapun struktur primer batang dikotil yang disusun oleh 

sistem jaringan primer: 

a. Epidermis, jaringan yang tersusun oleh sel-sel pipih 

yang memiliki fungsi untuk melindungi jaringan yang 
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berada didalamnya, terdiri dari satu lapis. Dinding sel 

epidermis tebal dan dilapisi oleh kitin dan kutikula.  

b. Korteks, jaingan yang terdapat di bawah epidermis 

yang tersusun oleh sel-sel parenkim, yang memiliki 

fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada 

beberapa tumbuhan dinding sel menebal dan 

membentuk kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi 

untuk memperkuat batang.  

Pada tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang dengan 

sistem perakaran terjadi jika akar lembaga tumbuh dan 

menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi 

akar yang lebih kecil. Akar pokok tersebut disebut dengan 

akar tunggang (radix primaria). Sistem perakaran ini 

terdapat pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji terbuka 

(Gymnospermae). 

Akar tunggang hanya dapat dijumpai di tumbuhan yang 

ditaman dari biji. Walaupun termasuk dalam tumbuhan 

monokotil, tumbuhan tidak akan mempunyai akar tunggang 

apabila tidak ditanam dari biji, misalnya pada tanaman 

budidaya cangkok atau stek.  

Bentuk akar yang tersusun dengan sistem perakaran 

tunggang, yaitu:  
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a. Bentuk tombak (fusiformis), pangkalnya besar 

meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar 

sebagai percabangan, biasanya digunakan sebagai 

tempat penimbun makanan, seperti pada tumbuhan 

wortel (Daucus carota), lobak (Raphanus Sativus). 

Berdasarkan bentuk akar biasa disebut dengan akar 

tombak.  

b. Bentuk gasing (napiformis), pangkal akar besar 

membulat, cabang akar hanya pada ujung yang sempit 

meruncing, seperti pada bengkuang (Pachyrrhizus 

erosu) dan bit (Beta vulgaris). Berdasarkan bentuk akar 

disebut dengan akar gasing. 

Daun adalah alat tubuh yang penting untuk tumbuhan 

karena pada daun banyak mengalami proses metabolisme 

yang terjadi pada daun seperti proses fotosintesis dapat 

menghasilkan bahan yang dibutuhkan tubuh tumbuhan 

yang berfungsi sebagai kelangsungan hidup tumbuhan. 

Daun semula berbentuk tonjolan jaringan kecil, yaitu 

primordia pada saat ujung pucuk tumbuh, primordia daun 

baru mulai terbentuk sesuai pola tiap jenis tumbuhan.  

Menurut morfologi dan anatomi, daun adalah organ 

tubuh yang bervariasi. Batasan tipe daun pada tumbuhan 

disebut dengan phyllom (filom). Berdasarkan variasi, filom 
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digolongkan dalam: daun lebar, profil, katafil, hipsofil, 

kotiledon, dan lain sebagainya. Daun lebar atau disebut 

dengan daun hijau berfungsi untuk melakukan proses 

fotosintesa, berbentuk pipih mendatar memudahkan untuk 

mendapatkan sinar matahari. Katafil adalah sisik pada 

tunas atau batang yang berada di bawah tanah, berfungsi 

untuk pelindung dan menyimpan cadangan makanan. 

Profil adalah daun pertama yang tumbuh berada di paling 

bawah cabang lateral, pada tumbuhan monokotil terdapat 

satu helai profil, sedangkan pada tumbuhan dikotil terdapat 

dua helai profil. Hypsofil adalah tipe-tipe brachtea 

bergabung antara bunga yang berfungsi sebagai 

pelindung, hypsofil berwarna cerah seperti mahkota bunga. 

Kotiledon daun pertama pada tumbuhan. 

1.5 Perbedaan Monokotil dan Dikotil  

Keragaman kelompok tumbuhan mempunyai jenis-

jenis berdasarkan satu keping biji dikelompokkan sebagai 

tumbuhan monokotil, dan dua keping biji dikelompokkan 

menjadi tumbuhan dikotil (tumbuhan belah). 

Ciri-ciri lain untuk membedakan tumbuhan monokotil 

dan dikotil dapat dilihat dari bagian tubuh tumbuhan 

tersebut, seperti pada akar, batang, daun dan bunga.  

Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil:  
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1. Tumbuhan Monokotil  

a. Akar tumbuhan monokotil tersusun oleh akar 

serabut.  

b. Batangnya tidak berkambium.  

c. Daun berbentuk pita dan panjang, 

d. Daun lebar-lebar, bentuknya beraneka ragam.  

e. Bagian bunga umumnya berjumlah 3 atau 

kelipatannya. 

f. Berkas pengangkut pada batang: Pembuluh kayu 

dan pembuluh tapis letaknya tersebar pada 

batang.  

2. Tumbuhan Dikotil  

a. Akar tumbuhan dikotil berupa akar tunggang.  

b. Batangnya berkambium dan bercabang-cabang.  

c. Daun bertulang daun sejajar dan melengkung.  

d. Bertulang daun menyirip dan menjari.  

e. Bunga, pada umumnya bagian bunga berjumlah 2, 

4 dan 5 atau kelipatannya.  

f. Berkas pengangkut pada batang: Pembuluh kayu 

dan pembuluh tapis letaknya teratur. Pembuluh 

kayu sebelah dalam dari pembuluh tapis.  
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Gambar 1.1 Morfologi perbedaan akar, batang, bunga, 
daun dan biji (Kondas IPA unp 2020) 
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BAB II 

KLASIFIKASI HEWAN  

 

2.1 Pengertian Klasifikasi Hewan  

Hewan atau disebut juga dengan Binatang adalah 

salah satu makhluk hidup yang terdapat di muka bumi ini. 

Dalam KBBI, Hewan didefinisikan sebagai makhluk yang 

bernyawa dan mampu bergerak atau berpindah tempat 

serta mampu bereaksi terhadap rangsangan tetapi tidak 

berakal budi. 

Berdasarkan klasifikasinya, Hewan atau Binatang ini 

terbagi menjadi 2 kelompok besar, diantaranya adalah 

Vertebrata yaitu Hewan yang memiliki tulang belakang dan 

Invertebrata yang merupakan Hewan yang tidak memiliki 

tulang belakang. Pada dasarnya, klasifikasi hewan yang 

menjadi Vertebrata dan Invertebrata ini merupakan 

klasifikasi berdasarkan struktur tubuh hewan atau 

binatang. Selain klasifikasi hewan tersebut, terdapat juga 

berbagai jenis penggolongan hewan yaitu seperti jenis 

makanannya, jenis tempat hidupnya, penutup tubuhnya, 

cara geraknya, cara bernafasnya serta berdasarkan cara 

hewan berkembang biak. 
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2.1.2 Hewan Vetebrata  

Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang 

belakang atau tulang punggung. Hewan-hewan yang 

tergolong dalam Vertebrata dibagi lagi menjadi beberapa 

jenis yaitu: 

1. Ikan (Pisces), yaitu Hewan yang hidup di dalam air, 

bernafas dengan insang dengan alat gerak berupa sirip 

dan berkembang biak dengan cara bertelur. 

2. Amfibi (Amphibia), yaitu Hewan yang dapat hidup di 

dua alam (darat dan air), berdarah dingin (tidak dapat 

mengatur suhu badan sendiri) dan bernafas dengan 

paru-paru. Contoh Hewan Amfibi seperti Katak, 

Salamander dan kadal air. 

3. Reptile (Reptilia), adalah hewan melata yang berdarah 

dingin dan memiliki sisik yang menutup tubuhnya. 

Contoh Hewan Reptil adalah buaya, kadal dan ular.  

4. Burung (Aves), Hewan yang bisa terbang, Hewan Aves 

atau Burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya 

dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Meskipun 

Aves sering disebut sebagai Hewan yang bisa terbang, 

ada beberapa jenis hewan yang tergolong dalam Aves 
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tetapi tidak bisa terbang seperti Ayam, Bebek, Angsa 

dan Kalkun. 

5. Hewan Menyusui (Mamalia), yaitu hewan yang memiliki 

kelenjar susu (betina) yang berfungsi untuk 

menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. 

Hewan Mamalia pada umumnya adalah hewan yang 

berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. 

Hewan Menyusui atau Mamalia ini ada yang hidup di 

darat da nada juga yang hidup di air. Contoh Hewan 

Mamalia yang hidup di darat seperti Sapi, Domba, 

Monyet, Rusa, Kuda dan Gajah. Sedangkan Hewan 

Mamalia yang habitatnya di air seperti Paus, Lumba-

lumba dan Duyung. 

2.1.3 Hewan Invetebrata  

Invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki 

tulang belakang atau tulang punggung. Struktur morfologi, 

sistem pernafasan, sistem percernaan dan sistem 

peredaran darah. Hewan Invertebrata lebih sederhana jika 

dibandingkan dengan hewan jenis Vertebrata. Hewan 

yang termasuk dalam golongan Hewan Invertebrata 

adalah: 
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1. Filum Protozoa, yaitu hewan yang bersel satu yang 

hidup di dalam air. Bentuk tubuh Protozoa sangat kecil 

yaitu berkisar 10-50µm tetapi ada juga yang memiliki 

bentuk tubuh hingga 1mm. Sumber makanan Protozoa 

adalah hewan dan tumbuhan. Berdasarkan alat 

geraknya, Protozoa terbagi menjadi 4 kelas yaitu Kelas 

Rhizopoda (berkaki semu), Kelas Flagellata (berbulu 

cambuk), Kelas Cilliata (berambut getar), dan Kelas 

Sporozoa (berspora). 

2. Filum Porifera atau hewan berpori, yaitu hewan air 

yang hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti 

tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada 

suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan 

bebas. Sumber makanan Porifera adalah Bakteri dan 

Plankton. Filum Porifera terbagi menjadi 3 kelas yaitu 

Kelas Corcorea, Kelas Hexactinelida dan Kelas 

Demospangia. 

3. Filum Cnidaria, yaitu hewan yang memiliki sel 

penyengat yang dinamai Knidosit yang digunakan 

untuk menangkap mangsa dan membela diri. Cnidaria 

dibagi menjadi 4 kelompok yaitu Anthozoa (anemone 

laut, koral, pena laut), Scyphozoa (ubur-ubur), Cubozoa 

(ubur-ubur kotak), dan Hydrozoa. Filum Cnidaria 
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kebanyakan terdapat di lingkungan laut. Filum Cnidaria 

terkadang dikategori sebagai Filum Coelenterata 

karena merupakan hewan berongga yang disebut 

dengan Coelenteron.  

4. Filum Ctenophora, yaitu hewan yang memiliki lubang-

lubang kecil atau pori dihampir seluruh tubuhnya. Pori 

tersebut dapat menimbulkan racun yang digunakan 

untuk melumpuhkan mangsa atau musuhnya. 

Meskipun bentuknya seperti ubur-ubur, tetapi Filum 

Coelenterata tidak memiliki sel penyengat (Knidosit) 

seperti pada Filum Cnidaria. Filum Ctenophora 

terkadang dikategorikan sebagai Filum Coelenterata 

karena merupakan hewan berongga yang disebut 

dengan Coelenteron.  

5. Filum Platyhelminthes atau cacing pipih, yaitu hewan 

yang berbentuk cacing dengan tubuh pipih dan tidak 

bersegmen. Cacing pipih ini pada umumnya hidup di 

sungai, laut, danau ataupun sebagai parasite di tubuh 

organisme lain. Terdapat 3 kelas dalam Filum 

Platyhelminthes yaitu Turbellaria (cacing berambut 

getar), Trematoda (cacing hisap), dan Cestoda (cacing 

pita). 



19 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

6. Filum Nematoda (cacing gilik), yaitu cacing yang 

berbentuk gilik. Kedua ujung tubuh Filum Nematoda 

berbentuk runcing dan sedangkan tengahnya bulat. 

Contoh cacing gilik diantaranya seperti cacing 

tambang, cacing askaris, dan cacing filaria.  

7. Filum Annelida (cacing gelang), yaitu cacing yang 

tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang 

dengan berbagai sistem organ yang baik dengan 

sistem peredaran darah tertutup. Filum Annelida 

terbagi menjadi 5 kelas yaitu Polychaeta (berambut 

banyak), Oligochaeta (berambut sedikit atau tidak ada 

rambut sama sekali), dan Hirudinea (menghisap 

darah). Contoh cacing jenis Filum Annelida diantaranya 

seperti cacing tanah, cacing pasir, cacing kipas dan 

lintah. 

8. Filum Mollusca (Filum Moluska), yaitu hewan yang 

bertubuh lunak baik dilindungi oleh cangkang maupun 

yang tidak dilindungi oleh cangkang. Cangkang Filum 

Mollusca terdiri dari bahan kalsium (zat kapur). Filum 

Mollusca terdiri dari 3 kelas yakni P (memiliki dua buah 

cangkang seperti kerang, tiram dan simping), 

Gastropoda (siput baik yang bercangkang maupun 
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tidak), Cepalophoda (gurita dan cumi-cumi), 

Sceaphopoda dan Amphineura. 

9. Filum Artropoda, yaitu Filum bertubuh segmen yang 

biasanya bersatu menjadi dua atau tiga daerah yang 

jelas, anggota tubuh bersegmen berpasangan dan 

simetri bilateral. Filum Artropoda juga dikenal dengan 

sebutan hewan berbuku-buku. Filum Artropoda terbagi 

menjadi beberapa kelas, diantaranya adalah 

Chelicerata (laba-laba, tungau, kalajengking), 

Myriapoda (lipan), Krustasea (kepiting, lobster, udang) 

dan Hexapoda (serangga). 

2.2 Berdasarkan Jenis Makanan, Tempat Hidup dan Cara 

Berkembang Biak  

Dasar pengelompokkan Hewan berdasarkan jenis 

makanan, tempat hidup, dan cara berkembang biak. 

Hewan dengan berbagai jenisnya memiliki ciri khas yang 

dapat dikelompokkan berbagai kategori sehingga manusia 

dapat mengenali hewan dengan berbagai ciri khasnya itu. 

Dibawah ini ada jenis-jenis hewan berdasarkan 

pengelompokkannya yaitu: 
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a. Pengelompokkan Hewan Berdasarkan Jenis 

Makanannya 

1. Omnivora (hewan pemakan tumbuhan dan hewan 

lain / segala) : Tikus, lele 

2. Karnivora (hewan pemakan daging) : Singa, 

harimau, hius, paus, buaya, pelikan 

3. Herbivora (hewan pemakan tumbuhan) : kerbau, 

kelinci, kambing, sapi 

b. Pengelompokkan Hewan Berdasarkan Tempat 

Hidupnya 

1. Hewan Darat : Gajah, harimau, jerapah, sapi, 

kerbau, kambing, kuda, ayam 

2. Hewan Air : Ikan, belut, cumi-cumi, dan lain-lain  

3. Hewan Darat dan Air : Katak, penyu 

c. Pengelompokkan Hewan Berdasarkan Cara 

Berkembang Biak 

1. Ovipar (bertelur) : Ayam, burung, itik, tokek, cicak, 

platypus 

2. Vivipar (beranak / melahirkan) : Sapi, gajah, 

kambing, kuda, kerbau 

3. Ovovivipar (bertelur dan melahirkan) : Ikan hiu, 

ikan pari, ular, kadal 

2.3 Berdasarkan Penutup Tubuh dan Alat Geraknya  
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Hewan yang digolongkan berdasarkan penutup 

tubuhnya terdiri dari 3 jenis, yaitu:  

1. Hewan Bersisik : Contoh hewan yang penutup 

tubuhnya adalah sisik diantaranya yaitu ular dan ikan 

2. Hewan Berbulu : Contoh hewan yang tubuhnya ditutupi 

oleh bulu antara lain ayam, burung, angsa, itik 

3. Hewan Berambut : Contoh hewan yang berambut 

diantaranya adalah anjing, kucing, beruang, monyet, 

singa dan masih banyak lagi yang lainnya.  

2.4 Berdasarkan Tulang Belakang  

Hewan yang digolongkan berdasarkan tulang belakang 

terbagi menjadi 2, yaitu: 

1. Vertebrata (hewan bertulang belakang) 

2. Invertebrata (hewan tidak bertulang belakang) 
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BAB III  

FISIOLOGI TUMBUHAN  

3.1 Transportasi  

3.1.1 Alat, Bahan dan Langkah-Langkah Praktikum  

Alat : 

1. Stopwatch 

2. Pisau 

3. Botol air mineral 2 

4. Plastik gelas 2 

5. Gunting 

6. Penggaris 

Bahan:  

1. Tanaman pacar air/sedap malam 

2. Pewarna merah 

3. Air 

4. Tanaman air yang berongga 

5. Kertas HVS 

6. Kapas 

Langkah-Langkah Percobaan:  

1. Masukkan air ke dalam botol mineral 
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2. Tambahkan pewarna merah sampai warnanya pekat 

3. Ambil tanaman pacar air, potong pangkal batangnya 

dengan kemiringan sudut 45 

4. Buatlah percobaan di atas sebanyak 2 buah dan beri 

label A dan B 

5. Letakkan tanaman A di tempat yang teduh dan B di 

tempat yang terkena sinar matahari langsung 

6. Catat berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga 

larutan merah mencapai daun. Masukkan dalam tabel 

berikut. 

7. Setelah itu ambil tanaman yang teelah diamati, potong 

pangkal batangnya dan amati serta tandai mana yang 

xylem dan floem 

3.1.2 Hasil Praktikum  

 

Gambar 3.1 Hasil Praktikum Transportasi (Ravinda)  
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Kegiatan di atas menunjukkan proses kegiatan 

Transportasi. Pada gambar tersebut terdapat alat dan 

bahan yang digunakan untuk kegiatan dan proses 

pelaksanaanya dimana air yang digunakan di beri pewarna 

untuk mengetahui proses transportasi.  

3.1.3 Pengertian Transportasi  

Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan 

dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh 

tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah (misal 

ganggang) penyerapan air dan zat hara yang terlarut di 

dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh.  

Pada tumbuhan tingkat tinggi (misal spermatophyta) 

proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh 

pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu ( xylem) dan 

pembuluh tapis  (floem). 

3.1.4 Jenis-Jenis Transportasi  

Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam 

cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh 

dari tanah yaitu secara ekstravaskuler dan intravaskuler. 
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a. Transportasi ektravaskuler 

Transportasi ekstravaskuler adalah pengangkutan air 

dan garam mineral di luar berkas pembuluh 

pengangkut. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel 

dan biasanya dengan arah horizontal. Pengangkutan 

air dimulai dari epidermis bulu-bulu akar, kemudian 

masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis dan 

sampai ke berkas pembuluh angkut. 

b. Transportasi lintasan apoplas  

Menyusupnya air tanah secara bebas atau transpor 

pasif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan 

seperti dinding sel dan ruang antar sel. Air melalui 

jalur ini tidak dapat sampai ke xylem karena terhalang 

oleh bagian endodermis yang memiliki penebalan 

dinding sel yang disebut pita kaspari. Untuk 

menembus halangan ini, air harus dipompa agar dapat 

melalui sel-sel endodermis. Pergerakan air tersebut 

akhirnya menjadi jalur simplas karena melalui sel-sel 

peresap (sel-sel penerus). 

c. Transportasi lintasan simplas 

Bergeraknya air dan garam mineral menembus 

bagian hidup dari sel tumbuhan seperti sitoplasma 

dan vakoula melalui plasmodesma. Pada jalur 



27 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

simplas, air dapat mencapai xylem bahkan silinder 

pusat. 

d. Transportasi intravaskuler 

Pengangkutan intravaskuler adalah proses 

pengangkutan zat yang terjadi di dalam pembuluh 

angkut, yaitu dalam xilem dan floem. Proses 

pengangkutan dalam pembuluh angkut terjadi secara 

vertikal. Air dan garam mineral akan diangkut ke daun 

melalui pembuluh kayu (xylem). Sedangkan 

pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh 

bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh tapis 

(floem) dan disebut pula dengan istilah translokasi. 

3.1.5 Jaringan Pengangkut pada Transportasi  

Jaringan pengangkut adalah salah satu kelompok 

jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau 

berpembuluh (Tracheophyta) Jaringan ini disebut juga 

pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama 

transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses 

vital tumbuhan.  

Ada dua kelompok jaringan pengangkut berdasarkan 

arah aliran hara.Pembuluh kayu (xilem) mengangkut 

cairan dan zat hara menuju daun. Sumbernya dapat 
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berasal dari akar (yang utama) maupun dari bagian lain 

tumbuhan. Pembuluh tapis (floem) mengangkut hasil 

fotosintesis (terutama gula sukrosa) dan zat-zat lain dari 

daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. 

Pada akar dan batang, xylem dan floem biasanya tersusun 

konsentris, xylem berada di bagian dalam sedangkan 

floem di bagian luarnya. 

1. Xylem  

Kata xylem berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu 

ξυλον / Lat. xylon, yang berarti “kayu”. Xylem Berfungsi 

mengangkut air dan zat hara lain yang terlarut dari akar 

menuju daun dengan melewati batang. Bagian yang 

sangat berperan dalam proses ini adalah pembuluh dan 

trakeid.  

Xylem tersusun atas: 

1. Parenkim xylem 

2. Serabut xylem 

3. Trakeid 

4. Pembuluh 

2. Floem 
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Pembuluh tapis atau floem dari bahasa  Yunani lat 

phloos berarti“pepagan”adalah jaringanpengangkut pada 

tumbuhan berpembuluh (Tracheophyta) yang berfungsi 

dalam transportasi hasil fotosintesis,terutama gula 

sukrosa,danberbagai metabolit lainnya dari daun menuju 

bagianbagiantumbuhanlainnyaseperti 

batang,akar,bunga,buah,biji,dan umbi. 

Floem terdiri atas : 

1. Parenkim floem 

2. Serabut floem 

3. Sklereid 

4. Sel pengiring 

5. Pembuluh 

3.1.6 Penyerapan Cairan oleh Tumbuhan  

Tumbuhan memperoleh bahan dari lingkungan untuk 

hidup berupa O2, CO2, air dan unsur hara. Mekanisme 

proses penyerapan dapat belangsung karena adanya 

proses imbibisi, difusi, osmosis dan transpor aktif, dibawah 

ini adalah penjelasan mekanisme penyerapan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Imbibisi  
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Merupakan penyusupan atau peresapan air ke dalam 

ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya 

akan mengembang.  Misal masuknya air pada biji saat 

berkecambah dan biji kacang yang direndam dalam air 

beberapa jam. 

b. Diffusi  

Gerak menyebarnya molekul dari daerah konsentrasi 

tinggi (hipertonik) ke konsentrasi rendah (hipotonik). 

Misal pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 saat 

pernafasan, penyebaran setetes tinta dalam air. 

c. Osmosis  

Proses perpindahan air dari daerah yang 

berkonsentrasi rendah (hipotonik) ke daerah yang 

berkonsentrasi tinggi (hipertonik) melalui membran 

semipermiabel. Membran semipermiabel adalah 

selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air 

dan zat tertentu yang larut di dalamnya. 

3.1.7 Transportasi Aktif  

Pengangkutan lintas membran dengan menggunakan 

energi ATP, melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+ 

(pompa ion) serta protein kontraspor yang akan 

mengangkut ion Na+ bersama melekul lain seperti asam 

amino dan gula. Arahnya dari daerah berkonsentrasi tinggi 
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ke konsentrasi rendah. Misal perpindahan air dari korteks 

ke stele. 

3.1.8 Mekanisme Transportasi  

Mekanisme transportasi yang terjadi pada tumbuhan 

terdiri atas pengangkutan air dan mineral ke daun untuk 

bahan proses fotosintesis dan pendistribusian hasil 

fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 

a. Pengangkutan air dan mineral 

Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan 

dimulai dari akar menuju ke daun untuk digunakan 

sebagai bahan fotosintesis. Pengangkuitan air dan 

garam mineral dapat berlangsung secara 

ekstravaskuler dan intravaskuler. yg menyebabkan air 

dalam xilem dapat bergerak ke atas melawan gravitasi 

adalah 

a. Daya kapilaritas 

Pembuluh xylem yang terdapat pada tumbuhan 

dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui 

pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi 

antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. 

b. Daya tekan akar  
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Daya tekan akar terjadi karena adapanya 

perbedaan konsentrasi air antara air tanah dengan 

cairan pada saluran xylem. Konsentrasi air tanah 

tinggi sehingga terjadi osmosis ke dalam sel. 

Jaringan akar menyerap semakin banyak air dan 

mineral. Karena air dalam akar bertambah, tekanan 

pun bertambah dan memaksa air masuk ke dalam 

xylem dan naik ke batang dan daun. 

8. Daya isap daun  

Teori Dixon Joly menyatakan bahwa naiknya air ke 

atas karena adanya tarikan dari atas, yaitu ketika 

daun melakukan transpirasi (penguapan). Air  

selalu bergerak dari daerah basah ke daerah 

kering. Oleh karena udara di luar lebih kering 

daripada daun, air menguap dari daun melalui 

stoma ke udara sehingga konsentrasi air di daun 

berkurang. Kekurangan ini akan segera diisi oleh 

molekul air di bawahnya. Dengan demikian, terjadi 

pergerakan air dari akar ke daun melalui xylem. 

Adanya penguapan melalui daun menyebabkan 

aliran air dari bawah ke atas. Kemampuan inilah 

yamg di sebut daya isap daun. 

9. Pengaruh sel-sel yang hidup 



33 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

Teori Vital menyatakan bahwa perjalanan air dari 

akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya 

sel-sel hidup yang ada di sekitar xylem. Seperti 

sel-sel parenkim dan jari-jari empulur. 

b. Pengangkutan hasil fotosintesis  

Proses pengangkutan bahan makanan dalam 

tumbuhan dikenal dengan translokasi. Translokasi 

merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun 

atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain 

tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembuluh 

yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke 

seluruh bagian tumbuhan adalah floem (pembuluh 

tapis).Zat terlarut yang paling banyak dalam getah 

floem adalah gula, terutama sukrosa. Selain itu, di 

dalam getah floem juga mengandung mineral, asam 

amino,dan hormon, berbeda dengan pengangkutan 

pada pembuluh xilem yang berjalan satu arah dari 

akar ke daun, pengengkutan pada pembuluh floem 

dapat berlangsung kesegala arah, yaitu dari sumber 

gula (tempat penyimpanan hasil fotosintesis) ke organ 

lain tumbuhan yang memerlukannya. 
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Jadi, Transportasi tumbuhan adalah proses 

pengambilan dan pengeluaran dari zat-zat ke seluruh 

bagian tubuh tumbuhan. 

3.2 Transpirasi  

3.2.1 Langkah-Langkah Percobaan Transpirasi  

1. Isilah botol air mineral dengan air kurang lebih 

setengahnya 

2. Masukkan tanaman segar yang panjangnya sekitar 

40cm dalam botol 

3. Tutuplah mulut botol dengan menggunakan kapas 

untuk mencegah penguapan selain melalui tanaman 

4. Buatlah percobaan di atas sebanyak 2 buah dan beri 

label A dan B 

5. Ukurlah tinggi air dalam botol bersama tanamannya 

6. Tempatkan botol A pada tempat yang teduh dan botol 

B pada tempat yang terkena sinar matahari 

7. Ukurlah tinggi air pada botol dan tanaman setiap 40 

menit sekali sebanyak 2 kali 

8. Catatlah hasilnya dalam tabel berikut 
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3.2.1 Hasil Praktikum Transpirasi Tumbuhan  

 

Gambar 3.2 Transpotasi Tumbuhan (Ravinda) 

Kegiatan di atas menunjukkan proses kegiatan 

Transpirasi. Pada gambar tersebut terdapat alatdan bahan 

yang digunakan untuk kegiatan dan proses pelaksanaanya 

dimana air yang digunakan tidak menggunakan pewarna.  

Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap 

air melalui stomata dan kutikula ke udara bebas atau 

evaporasi (Dwidjosepitro 1988). 

Laju transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, 

kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, kelembaban, dan 
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tersediannya air tanah.Faktor-faktor ini memengaruhi 

perilaku stomata yang membuka dan menutupnya di 

kontrol oleh perubahan tekanan turgor sel penjaga yang 

berkorelasi dengan kadar ion kalium (K*) di dalamnya 

(Suyitno 2012).  

Transpirasi dipengaruhi oleh banyak faktor,baik faktor 

dalam maupun faktor luar. Faktor dalam antara lain besar 

kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau 

tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada 

permukaan daun,banyak sedikitnya stomata, bentukdan 

telak stomata. Sedangkan faktor luar antara lain 

kelembapan, suhu,cahaya, angina dan kandungan air 

tanah (Salisbury 1992). 

Semakin banyakjumlah daun maka semakin banyak 

jumlah stomata, sehingga semakin besar transpirasinya 

(Gardner 1991).  

Luas daun pada tumbuhan berpengaruh terhadap laju 

transpirasi. Hal ini karena daun yang luas memiliki jumlah 

stomata yang banyak, sehingga mengakibatkan tingginya 

laju transpirasi (Loveless1991). 

Jumlah stomata bagian abaksial (bawah) lebih banyak 

di banding dengan bagian adaksial (atas). Pada bagian 

adaksial terdapat lapisan kutikula yang tebal dan 
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mengakibatkan kerapatan stomata pada bagian abaksial 

lebih besar dari kerapatan stomata pada bagian adaksial 

(Muhuria 2007).  

Tumbuhan A memiliki lajutranspirasi lebih lambat 

disbanding dengan tumbuhan B. Hal ini disebabkan 

tumbuhan B (Hijau) memiliki jumlah stomata yang lebih 

banyak daripada tumbuhan A (Ungu),baik pada bagian 

abaksial maupun pada bagian adaksialnya. Pada 

percobaan perhitungan jumlah stomata, pada  bagian 

abaksial baik pada tumbuhan A atau B ditemukan jumlah 

stomata yang lebih banyakdaripada bagian adaksial. Hal 

ini dikarenakan pada bagian abaksial tidak terkena cahaya 

matahari secara langsung sehingga tidak banyak stomata 

yg rusak akibat penyinaran yang terlalu kuat. Selain 

itu,pada bagian abaksial lapisan kutikula yg melapisi 

epidermis lebih tipis atau bahkantidakdilapisi oleh kutikula, 

sehingga tidak ada atau hanya sedikit penghalang untuk 

berlangsungnya proses transpirasi melalui stomata. Pada 

bagian adaksial,sinar matahari akan langsung mengensi 

lapisan permukaan daun dan akan merusak stomata 

jikapenyinaran terlalu kuat (Muharia 2007).  
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Jadi, Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk 

uap air melalui stomata dan kutikula atau udara bebas 

melalui beberapa faktor. 

3.3 Fotosintesis  

 

Sumber: www.jendelasarjana.coml 

Gambar 3.3 Fotosintesis Tumbuhan 
 

Fotosintetis adalah salah satu cara tumbuhan untuk 

menghasilkan makanan dan energi. 

Proses fotosintesis dapat dijabarkan dalam langkah-

langkah berikut: 

a. Karbon dioksida di udara masuk ke daun tumbuhan 

melalui stomata. 

http://Sumber:%20www.jendelasarjana.com/2014/03/proses-terjadinya-fotosintesis-pada.html
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b. Air masuk ke daun, terutama melalui akar tumbuhan. 

Air masuk ke akar tumbuhan dan kemudian air 

tersebut disalurkan ke daun melalui batang. 

c. Ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil 

menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah 

pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. 

d. Energi digunakan untuk mengubah air menjadi 

hidrogen dan oksigen. Hidrogen digabungkan dengan 

karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi 

tumbuhan tersebut, sedangkan oksigen dikeluarkan 

oleh tumbuhan melalui stomata. 

Rumus seluruh proses fotosintesis dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

6CO₂ + 6H₂O + Cahaya Matahari ----> C₆H₁₂O₆ + 6O₂ 

CO₂ = karbon dioksida 

H₂O = air 

C₆H₁₂O₆ = glukosa 

O₂ = oksigen 

Fotosintesis juga berguna bagi manusia dan hewan 

karena proses ini membantu menjaga tingkat oksigen dan 

karbon dioksida yang ada di udara. Hampir semua oksigen 

yang ada di udara berasal dari proses ini. Energi kimia 
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yang disimpan oleh tanaman berpindah ke hewan dan 

manusia ketika tumbuhan dikonsumsi. 

3.4 Respirasi  

 

Gambar 3.4 Respirasi Tumbuhan  

Sumber: www.nuansa.web.id 

Menurut Winarno dan Kartakusuma (1981), respirasi 

adalah suatu proses metabolisme dengan cara 

menggunakan oksigen dalam pembakaran senyawa yang 

lebih kompleks seperti pati, gula, protein, lemak, dan asam 

organik, sehingga menghasilkan molekul yang sederhana 

seperti CO2, air serta energi dan molekul lain yang dapat 

digunakan oleh sel untuk reaksi sintesa.  
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Respirasi adalah suatu proses biologis, yaitu oksigen 

diserap untuk digunakan pada proses pembakaran 

(oksidatif) yang menghasilkan energi diikuti oleh 

pengeluaran sisa pembakaran berupa gas karbondioksida 

dan air. Substrat yang paling banyak diperlukan tanaman 

untuk proses respirasi dalam jaringan tanaman adalah 

karbohidrat dan asam-asam organik bila dibandingkan 

dengan lemak dan protein. respirasi dapat dibedakan 

dalam tiga tingkat :  

1. Pemecahan polisakarida menjadi gula sederhana, 

2. Oksidasi gula menjadi asam piruvat  

3. Transformasi piruvat dan asam-asam organik secara 

aerobic menjadikarbondioksida, air dan energi. 

Protein dan lemak dapat pula berperan sebagai 

substrat dalam proses pemecahan ini (Paramita, 

2010) 
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BAB IV  

FISIOLOGI HEWAN  

4.1 Pengertian Fisiologi Hewan  

Fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari 

fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang 

ada pada sistem hidup serta pengaturannya atas segala 

fungsi dalam sistem tersebut atau  menekankan  kepada  

proses  bagaimana  hewan dapat  hidup  dan  beraktivitas. 

Fungsi dan struktur tubuh hewan memiliki hubungan   yang 

sangat  erat,  keduanya  merupakan  satu  kesatuan  yang  

tidak  dapat  dipisahkan. Sehingga  dalam mempelajari 

fungsi harus mempelajari struktur organ atau  jaringan 

yang dimaksud. Ilmu  ini  dapat  dikaji  pada  berbagai  

level  yang  berbeda,  dari  level seluler,  fungsi  organ,  

hingga  totalitas  keseluruhan  tubuh  hewan.  Fisiologi  

hewan komapratif  memfokuskan  kajian  kepada  masalah  

fisiologis  yang  sama  tetapi  dalam taksa atau spesies 

yang berbeda. 

Fisiologi  hewan  memerlukan  dasar  pemahaman  

yang  baik  di  bidang  anatomi hewan,  histologi,  

perkembangan  hewan,  biologi  sel,  biologi  molekuler,  

genetika, ekologi,  dan  kajian-kajian  biologi  secara 
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umum.  Selain  itu  juga dituntut  pemahaman yang baik di 

bidang biokimia, kimia murni dan fisika khususnya tentang 

elektrofisika dan  dinamika  gerak  dan  fluida.  

Penguasaan  yang  integratif  dari  berbagai  bidang 

tersebut akan membantu kemudahan dalam menguasai 

kajian-kajian dalam fisiologi hewan secara baik dan 

mendasar. Konsep Sentral Homeostasis Lingkungan 

eksternal berpeluang untuk menyajikan tantangan terbesar 

yang harus dihadapi oleh hewan. 

4.2 Aves  

4.2.1 Respirasi pada Aves  

Pada burung, tempat berdifusinya gas pernapasan 

hanya terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah 

sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi 

oleh tulang rusuk. Jalur pernapasan pada burung berawal 

di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian 

diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar 

faring yang menghubungkan trakea. Trakeanya panjang 

berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan 

bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu 

bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus pada 

pangkal trakea terdapat sirinkyang pada bagian dalamnya 
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terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat 

bergetar. Bergetarnya selaput itu menimbulkan suara. 

Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang 

merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan 

menjadi ventrobronkus (di bagian ventral) dan 

dorsobronkus (di bagian dorsal). Ventrobronkus 

dihubungkan dengan dorsobronkus, oleh banyak 

parabronkus (100 atau lebih). 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.1 Sistem Respirasi Aves  

Parabronkus berupa tabung tabung kecil. Di 

parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga 

memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru, burung 

memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi 
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hawa (sakus pneumatikus) yang menyebar sampai ke 

perut, leher, dan sayap. Pundi-pundi hawa berhubungan 

dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di pundi-pundi 

hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan; pundi-pundi 

hawa hanya berfungsi sebagai penyimpan cadangan 

oksigen dan meringankan tubuh. Karena adanya pundi-

pundi hawa maka pernapasan pada burung menjadi 

efisien. Pundi-pundi hawa terdapat di pangkal leher 

(servikal), ruang dada bagian depan (toraks anterior), 

antara tulang selangka (korakoid), ruang dada bagian 

belakang  (toraks posterior), dan di rongga perut (kantong 

udara abdominal). 

4.2.2 Sistem Pencernaan Aves  

Pencernaan burung dimulai dengan mulut. Paruh 

burung mengganti bibir dan gigi mamalia dan bervariasi 

dalam bentuk, ukuran, panjang dan fungsi sesuai dengan 

jenis makanan yang dikonsumsi. Burung pemangsa dan 

finch memiliki pendek, tebal, lidah berdaging yang 

memungkinkan mereka untuk memanipulasi makanan 

mereka. Unggas dan pelikan memiliki lidah yang 

memungkinkan makanan menjadi mudah didorong ke 

bagian belakang mulut untuk menelan. Setelah 

meninggalkan mulut, makanan melewati kerongkongan 
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dalam perjalanan ke perut (pada burung yang disebut 

proventrikulus).  

Burung memiliki dua bagian perut, bagian kelenjar 

yang dikenal sebagai proventrikulus dan sebagian otot 

yang dikenal sebagai lambung otot. Asam klorida, lendir 

dan enzim pencernaan, pepsin, disekresikan oleh sel-sel 

khusus dalam proventrikulus dan memulai proses mogok 

struktur bahan makanan. Makanan kemudian melewati ke 

bagian kedua dari perut, lambung otot. Rempela tersebut 

melakukan fungsi yang sama seperti gigi mamalia, 

grinding dan pembongkaran makanan, sehingga 

memudahkan enzim pencernaan untuk memecah 

makanan. Dalam kebanyakan burung rempela 

mengandung butiran pasir atau batu-batu kecil untuk 

membantu proses penggilingan. Usus kecil adalah di 

mana makanan dicerna dan diserap. Usus kecil bervariasi 

panjang dan struktur tergantung pada diet spesies.  

Burung karnivora cenderung memiliki lebih pendek, 

usus kecil kurang kompleks. Burung herbivora memiliki 

panjang, lebih berkembang usus kecil. Enzim, diproduksi 

di pankreas, memecah protein dan lemak di usus kecil. 

Nutrisi tersebut kemudian diserap melalui membran usus 
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dan ke dalam aliran darah. Pada burung l Arge usus 

direduksi menjadi pendek, koneksi tanpa sifat antara usus 

halus dan kloaka. Kloaka adalah daerah memegang final 

untuk produk limbah pencernaan sampai mereka voided 

melalui ventilasi. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.2 Sistem Pencernaan Aves  

4.2.3 Sistem Ekskresi Aves  

Burung memiliki ginjal dengan tipe metanefros. Burung 

tidak memiliki kandung kemih sehingga urine dan fesesnya 

bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urine pada 

burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. 

Metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, 
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sistem ekskresi juga harus memiliki dinamika yang sangat 

tinggi. Peningkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah 

nefron yang dimiliki oleh ginjal burung. Setiap 1 mm3 ginjal 

burung, terdapat 100–500 nefron. Jumlah tersebut hampir 

100 kali lipat jumlah nefron pada manusia. Jenis burung 

laut juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang bermuara 

pada ujung matanya. Hal tersebut untuk mengimbangi 

pola makannya yang memangsa ikan laut dengan kadar 

garam tinggi. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.3 Sistem Ekskresi Aves  

 



49 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

4.3 Amfibi  

4.3.1 Respirasi pada Amfibi  

Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga 

mulut, kulit, dan paruparu. Kecuali pada fase berudu 

bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput 

rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan 

karma tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di 

tempat itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan 

faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup sehingga 

udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui 

selaput rongga mulut yang tipis. 

Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak 

bernapas pula dengan kulit, ini dimungkinkan karena 

kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung 

banyak kapiler sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. 

Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit 

(vena kutanea) kemudian dibawa ke jantung untuk 

diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya karbon dioksida 

dari jaringan akan di bawa ke jantung, dari jantung 

dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit pare-paru 

(arteri pulmo kutanea). Dengan demikian pertukaran 

oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit. 
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Selain bernapas dengan selaput rongga mulut dan 

kulit, katak bernapas juga dengan paru-paru walaupun 

paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Katak 

mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk 

gelembung tempat bermuaranya kapiler darah. 

Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk- 

bentuk seperti kantung sehingga gas pernapasan dapat 

berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan 

oleh bronkus yang pendek.   

Katak dalam daur hidupnya mengalami metamorfosis 

atau perubahan bentuk. Mula-mula berudu bernapas 

dengan insang luar yang terdapat di bagian belakang 

kepala. Insang tersebut selalu bergetar yang 

mengakibatkan air di sekitar insang selalu berganti. 

Oksigen yang terlarut dalam air berdifusi di dalam 

pembuluh kapiler darah yang terdapat dalam insang. 

Setelah beberapa waktu insang luar ini akan berubah 

menjadi insang dalam dengan cara terbentuknya lipatan 

kulit dari arah depan ke belakang sehingga menutupi 

insang luar. 
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Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.4 Sistem Respirasi Amfibi  

4.3.2 Sistem Pencernaan Amfibi  

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.5 Sistem Pencernaan Amfibi  
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Organ-organ pencernaan makanan pada sistem 

pencernaan makanan amphibia yang pertama adalah 

cavum oris saluran pencernaan atau tractus digestivus dari 

katak terdiri atas cavum oris yang kemudian berhubungan 

dengan pharynx, oesophagus, setelah itu sampaipada 

organ ventriculus, pada ventriculus bagian anterior 

bentuknya besar disebut cardiac, sedang pada bagian 

posterior bentuknya kecil disebut pylorus, kemudian dari 

lambung berlanjut ke organ usus atau intestinum dan 

berlanjut lagi ke intestinum crasum (usus besar) serta 

rectum. Adapun bagian akhir dari tractus digestivus adalah 

cloaca, yaitu merupakan lubang pengeluaran urine dan 

faeces bersama-sama. Pada rima oris terdapat gigi dan 

lidah atau lingua yang dapat dijulurkan keluar dan 

berfungsi untuk menangkap dan memasukkan mangsanya 

ke dalam mulut. 

4.3.3 Sistem Ekskresi Amfibi  

Tipe ginjal pada Amphibia adalah tipe ginjal 

opistonefros. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan 

saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. 

Namun, hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Ginjal 

pada katak seperti halnya pada ikan, juga menjadi salah 
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satu organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar 

air dalam tubuhnya. Kulit Amphibia yang tipis dapat 

menyebabkan Amphibia kekurangan cairan jika terlalu 

lama berada di darat. Begitu pula jika katak berada terlalu 

lama dalam air tawar. Air dengan sangat mudah masuk 

secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui 

kulitnyaKatak dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan 

hormon, sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Ketika 

berada dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak 

mengeluarkan urine dalam volume yang besar. Namun, 

kandung kemih katak dapat dengan mudah terisi air. Air 

tersebut dapat diserap oleh dinding kandung kemihnya 

sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk 

waktu yang lama. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.6 Sistem Ekskresi Amfibi  
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4.4 Reptil  

4.4.1 Respirasi pada Reptil  

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.7 Sistem Respirasi Reptil  

Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan 

dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih 

sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang 

berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada 

reptilia pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, 

dan buaya paru-paru lebih kompleks, dengan beberapa 

belahanbelahan yang membuat paru-parunya bertekstur 

seperti spon. Paru-paru pada beberapa jenis kadal 

misalnya bunglon afrika mempunyai pundi-pundi hawa 

cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang 

di udara. 
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4.4.2 Sistem Pencernaan Reptil 

Pada sistem pencernaan makanan atau systema 

digestorium, umumnya pada hewan reptilia tidak terjadi 

pencernaan makanan dalam mulut. Akan tetapi, walaupun 

tidak terjadi pencernaan dalam mulut pada hewan-hewan 

reptilia terrestrial, khususnya pada ular mempunyai 

glandula supra orbitalis dan glandula infra orbitalis yang 

aktif. Pada umumnya gigi-gigi pada reptilia bentuknya 

padat, panjang dan runcing, melengkung kuat sehingga 

berbentuk, seperti alat pencengkeram yang tajam. 

 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.8 Sistem Pencernaan Reptil  
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Pada ular mempunyai kelenjar racun yang merupakan 

modifikasi dari kelenjar parotis atau glandula labialis 

superior. Kelenjar ini mengeluar-kan sekret karena adanya 

kontraksi dari otot capitomandibularis superficialis. Lidah 

atau lingua bentuknya pipih dan bercabang dua yang 

melekat pada dasar cavum oris. Pada buaya khususnya 

yang hidup di air bagian belakang dari lidah terdapat suatu 

lipatan transversal. Biasanya bagian ini bila ditekan akan 

menutup sehingga bagian cavum oris terpisah dengan 

pharynx sehingga hewan ini walaupun hidup di air paru-

parunya tidak kemasukan air. Di belakang pharynx 

terdapat oesophagus yang menghubungkan ke arah 

ventriculus. Pada ventriculus ini terdiri atas bagian fundus 

bentuknya agak bulat dan pylorus yang bentuknya kecil. 

Bagian ini berhubungan dengan bagian intestinum tenue 

atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar 

yang biasanya disebut rectum. Di antara kedua bagian 

intestinum tersebut terdapat coicum yang sangat pendek 

dan rectum bermuara pada cloaca. 

4.4.3 Sistem Ekskresi Reptil  

Tipe ginjal pada Reptilia adalah metanefros. Pada saat 

embrio, Reptilia memiliki ginjal tipe pronefros, kemudian 
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pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga 

metanefros. Hasil ekskresi pada Reptilia adalah asam urat. 

Asam urat ini tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan 

amonia yang dihasilkan oleh Mammalia. Asam urat dapat 

juga diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang 

besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam 

bentuk pasta berwarna putih. Beberapa jenis Reptilia juga 

menghasilkan amonia. Misalnya, pada buaya dan kura-

kura. Penyu yang hidup di lautan memiliki kelenjar 

ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandung 

dalam tubuhnya. Muara kelenjar ini adalah di dekat mata. 

Hasil ekskresi yang dihasilkan berupa air yang 

mengandung garam. Ketika penyu sedang bertelur, kita 

seringkali melihatnya mengeluarkan semacam air mata. 

Namun, yang kita lihat sebenarnya adalah hasil ekskresi 

garam. Ular, buaya, dan aligator tidak memiliki kandung 

kemih sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar 

bersama feses melalui kloaka. 
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Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.9 Sistem Ekskresi Reptil  

4.5 Pisces  

4.5.1 Respirasi pada Pisces  

Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces). Insang 

berbentuk lembaranlembaran tipis berwarna merah muda 

dan selalu lembap. Bagian terluar dari insang 

berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam 

berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap 

lembaran insang terdiri  darisepasang filamen, dan tiap 

filamen mengandung banyak lapisan tipis (lamela). Pada 

filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak 

kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan 

co2 berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati 

ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum (tutup 
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insang), sedangkan insang pada ikan bertulang rawan 

tidak ditutupi oleh operkulum. 

Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan 

tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-

garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan 

osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyailabirin 

yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan 

membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-

rongga tidak teratur. Labirin ini berfungsi menyimpan 

cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang 

kekurangan 02. Contoh ikan yang mempunyai labirin 

adalah: ikan gabus dan ikan lele. Untuk menyimpan 

cadangan 02, selain dengan labirin, ikan mempunyai 

gelembung renang yang terletak di dekat punggung. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.10 Sistem Respirasi Pisces  
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Ikan bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi 

kiri dan kanan kepala. Masing-masing mempunyai empat 

buah insang yang ditutup oleh tutup insang (operkulum). 

Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara 

membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan 

membuka dan menutup tutup insang. Pada waktu mulut 

membuka, air masuk ke dalam rongga mulut sedangkan 

tutup insang menutup. Oksigen yang terlarut dalam air 

masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang 

terdapat dalam insang. Dan pada waktu menutup, tutup 

insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui 

insang. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang, 

karbondioksida dikeluarkan. 

4.5.2 Sistem Pencernaan Pisces  

Saluran pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut 

(cavum oris) yang di dalamnya terdapat gigi-gigi kecil yang 

berbentu k kerucut pada geraham bawah dan lidah pada 

dasar mulut yang tidak dapat digerakan dan bnyak 

menghasilkan lendir tetapi tidak mneghasilkan ludah. dari 

rongga mulut makanan masuk ke dalam esofagus melalui 

faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus 

berbentuk kerucut, pendek terdapat di belakang insang 
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dan bila tidak dilalui makanan makan lumen akan 

menyempit. dari kerongkongkongan, makanan di dorong 

masuk ke lambung sehingga lambung menjadi besar. 

anatara lambung dan usus tidak jelas batasnya. pada 

beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu yang berfungsi 

untuk memperluas bidang penyerapan makanan, dari 

lambung makanan masuk ke dalam usus yang berbentuk 

pipa panjang berkelokkelok dan sama besarnya bermuara 

pada anus.  Kelenjar pencernaannnya berupa hati dan 

pankreas. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

  Gambar 4.11 Sistem Pencernaan Pisces  

4.5.3 Sistem Ekskresi Pisces  

Ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui 

insangnya. Ikan yang hidup di air laut, memiliki cara 
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adaptasi yang berbeda. Ikan air laut sangat mudah 

mengalami dehidrasi karena air dalam tubuhnya akan 

cenderung mengalir keluar ke lingkungan sekitar melalui 

insang, mengikuti perbedaan tekanan osmotik. Ikan air laut 

tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtrasi 

tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi 

dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, ikan air laut 

beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan 

desalinasi (menghilangkan kadar garam dengan 

melepaskannya lewat insang), dan menghasilkan sedikit 

urine. Urine yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui 

lubang di dekat anus. Hal ini berbeda dengan pengeluaran 

urine dari ikan Chondrichthyes, misalnya hiu. Ikan hiu 

mengeluarkan urine melalui seluruh permukaan kulitnya. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

4.12 Sistem Ekskresi Pisces  
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4.6 Mamalia  

4.6.1 Respirasi pada Mamalia  

Saluran pernapasan pada hewan-hewan mammalia 

memiliki kelengkapan organ-organ yang lebih sempurna. 

Organorgan pernapasan, seperti cavumnasi, ini langsung 

bermuara ke dalam pharynx yang celahnya disebut 

choane. Kemudian, tractus respiratorius atau saluran 

pernapasan terdiri atas organ-organ larynx, trachea, 

bronchus, bronchiales, bronchiolus respiratorius, ductus 

alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.13 Sistem Respirasi Mamalia  

4.6.2 Sistem Pencernaan Mamalia  
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Sistema digestoria atau sistem pencernaan makanan 

pada mamalia, saluran pencernaannya atau tractus 

digestivus-nya terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.14 Sistem Pencernaan Mamalia  

1. Cavum Oris  

Pada rongga mulut atau cavum oris selain dilengkapi 

dengan organ-organ penyokong pencernaan makanan 

seperti lidah atau lingua, gigi atau dentin, juga terdapat 

beberapa kelenjar seperti glandulla salivalis, atau kelenjar 

ludah, tetapi yang terbesar adalah glandula parotis, dan di 

dalam ludah terdapat enzym-enzym amylolytis. 
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2. Oesophagus 

Kemudian dari pharynx dilanjutkan oleh oesophagus. 

Oesophagus ini merupakan pipa otot yang bentuknya 

sempit. 

3. Ventriculus 

Ventriculus adalah bagian yang membesar setelah 

oesophagus dan biasanya disebut lambung. Bagian 

lambung atau ventriculus pada hewan-hewan mamalia 

dibedakan menjadi: a) pars cardiaca atau cardiac, yaitu 

bagian yang langsung berhubungan dengan oesophagus; 

b) pars pylorica atau bagian pylorus, yaitu bagian posterior 

dari lambung dan berhubungan dengan duodenum atau 

intestinum (usus); c) bagian fundus, yaitu rongga yang 

terletak di sebelah cauda dari cardiac. 

4.6.3 Sistem Ekskresi Mamalia  

Alat ekskresinya sama seperti manusia yaitu kulit, 

paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, 

ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan 

paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. 
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Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.15 Sistem Ekskresi Mamalia 

4.7 Insekta  

4.7.1 Respirasi pada Insekta  

Corong hawa (trakea) adalah alat pernapasan yang 

dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh 

trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka 

luar (eksoskeleton) yang disebut spirakel (stigma). 

Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat 

kitin, dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. 

Spirakel menpunyai katup yang dikontrol oleh otot 
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sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi 

secara teratur. Pada umumnya spirakel terbuka selama 

serangga terbang, dan tertutup saat serangga beristirahat.  

Oksigen dari luar masuk lewat spirakel. Kemudian udara 

dari spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea dan 

selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi 

cabang halus yang disebut trakeolus sehingga dapat 

mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. 

Trakeolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan dibentuk 

oleh sel yang disebut trakeoblas. Pertukaran gas terjadi 

antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini 

mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem 

pengangkutan (transportasi) pada vertebrata. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.16 Sistem Respirasi Insekta  
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4.7.2 Sistem Pencernaan Insekta  

Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, 

tembolok, lambung pengunyah (empedal), lambung, usus, 

rektum, anus dan bulu malpighi/tubulus. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.17 Sistem Pencernaan Insekta  

4.7.3 Sistem Ekskresi Insekta  

Alat ekskresi pada serangga, contohnya belalang 

adalah tubulus Malpighi. Badan Malpighi berbentuk buluh-

buluh halus yang terikat pada ujung usus posterior 

belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan 

diambil dari cairan tubuh (hemolimfa) oleh saluran 

Malpighi di bagian ujung. Kemudian, cairan masuk ke 

bagian proksimal lalu masuk ke usus belakang dan 
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dikeluarkan bersama feses dalam bentuk kristalkristal 

asam urat. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.18 Sistem Ekskresi Insekta  

4.8 Cacing  

4.8.1 Sistem Respirasi Cacing  

Golongan cacing (vermes) terbagi dalam tiga 

phylulm.pada cacing pipih (platyhelminthes) pernapasan 

terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Contoh: 

planaria sp.pada cacing gilik tidak bersegmen 

(nemathelminthes) pernapasannya juga melalui difusi 
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lewat permukaan tubuhnya. Contoh: ascaris lumbricoides 

pada cacing gilik bersegmen (annelida) pernapasannya 

melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan 

mukus. Contoh: lumbricus sp. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.19 Sistem Respirasi Cacing  

4.8.2 Sistem Pencernaan Cacing  

Alat pencernaan pada Coelenterata berupa 

gastrovaskuler, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses 

pencernaan sekaligus untuk sirkulasi. Sel yang membatasi 

rongga gastrovaskuler disebut gastrodermis. Sel ini 

mampu menyekresikan enzim ke ruang gastrovaskuler. 

Oleh karena itu, pemecahan bahan makanan secara kasar 

dapat berlangsung dalam saluran tersebut. Namun, 
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pencernaan makanan secara lengkap tetap berlangsung 

secara intraseluler.  

Beberapa spesies cacing pipih yang hidup bebas (non 

parasit) sudah mempunyai mulut, tetapi tidak mempunyai 

rongga pencernaan. Pada hewan tersebut, makanan 

dicerna oleh sel jaringan di dekat mulut, yang belum 

terorganisasi secara baik. Ada juga jenis cacing pipih yang 

mempunyai saluran pencernaan makanan sederhana yang 

mirip dengan ruang gastrovaskuler pada Coelenterata, 

tetapi biasanya bercabang-cabang. Permukaan tubuh 

cacing pipih sering digunakan untuk menyerap makanan. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.20 Sistem Pencernaan Cacing  
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Makanan yang ditelan melalui mulut dan faring akan 

lewat melalui esofagus yang menuju ke tembolok, 

rempela, atau lambung, bergantung pada spesies. 

Tembolok dan lambung adalah organ dan umumnya 

berfungsi untuk penyimpanan dan penumpukan makanan, 

sementara rempela akan menggerusnya. Makanan 

kemudia akan memasuki usus halus, di mana enzimenzim 

pencernaan menghidrolisis molekul makanan, dan nutrien 

diserap melewati lapisan pipa pencernaan tersebut ke 

dalam darah. Bahan buangan yang tidak tercerna akan 

dikeluarkan melalui anus. 

4.8.3 Sistem Ekskresi Cacing  

Cacing tanah, moluska, dan beberapa hewan 

invertebrata lainnya memiliki struktur ginjal sederhana 

yang disebut nefridia. Struktur tersebut terdapat di setiap 

segmen tubuhnya. Dalam cairan tubuh cacing tanah yang 

memenuhi rongga tubuhnya, terkandung sisa metabolisme 

maupun nutrien. Cairan inilah yang disaring oleh ujung 

tabung berbentuk corong dengan silia yang disebut 

nefrostom. Dari nefrostom, hasil yang disaring tersebut 

kemudian dibawa melewati tubulus sederhana yang juga 

diselaputi oleh kapiler-kapiler darah. Pada tubulus ini, 
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terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang penting, 

seperti garam-garam dan nutrien terlarut. Air dan zat-zat 

buangan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul, suatu 

wadah yang merupakan bagian dari nefridia untuk 

selanjutnya dikeluarkan melalui lubang ekskretori di 

dinding tubuh, yang biasa disebut nefridiofor. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.21 Sistem Ekskresi Cacing  

4.9 Arachnida  

4.9.1 Respirasi pada Arachnida 

Kalajengking dan laba-laba besar (arachnida) yang 

hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru 
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buku, sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang 

buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari 

invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini 

memiliki lembaranlembaran tipis (lamela) yang tersusun 

berjajar. Paruparu buku ini juga memiliki spirakel tempat 

masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara 

disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. 

Baik insang buku maupun paru-paru buku keduanya 

mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru 

pada vertebrata. 

 

Sumber: uinsby.ac.id 

Gambar 4.22 Sistem Respirasi Arachnida 
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4.9.2 Sistem Pencernaan Arachnida 

Makanan ditangkap dengan jaring tepi dan ada pula 

yang diisap dari inangnya oleh Arachnida yang hidup 

sebagai parasit. Alat pencernaan makanan berturut-turut 

mulai dari mulut, perut, usus halus, usus besar, kantung, 

feses, anus. Alat pencernaan dilengkapi dengan 5 pasang 

usus buntu yang terletak dibagian depan dan hati di 

bagian abdomen.  
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BAB V  

PERKEMBANGBIAKAN TUMBUHAN DAN HEWAN  

5.1 Perkembangan Hewan Secara Generative  

Perkembangbiakan generative adalah 

perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara 

perkawinan. Hewan dapat berkembang biak dengan cara 

sebagai berikut. 

1. Cara generative, yaitu perkembangbiakan melalui 

perkawinan. 

a. Generative internal, yaitu peleburan sel telur dan 

sperma terjadi di dalam tubuh induknya. 

b. Generative eksternal, yaitu peleburan sel telur dan 

sperma terjadi di luar tubuh induknya. 

2. Cara vegetative, yaitu perkembangbiakan tanpa 

melalui perkawinan. Contohnya perkembangbiakan 

melalui: 

a. Tunas 

b. Membelah diri 

c. Fragmentasi 
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Jenis perkembangbiakan secara generative terdiri atas 

tiga cara, yaitu ovipar (bertelur), vivipar (melahirkan), dan 

ovovivipar (bertelur dan melahirkan). 

5.2 Ciri-Ciri Hewan Berkembang Biak dengan cara Ovipar, 

Vivipar dan Ovovivipar  

No.  Ovipar Vivipar  Ovovivipar  

1.  Cadangan makanan 

untuk janin di dalam 

telur.  

Makanan untuk 

janin berasal dari 

induk. 

Janin sudah ada 

dalam telur. 

2.  Tidak menyusui.  Menyusui.  Tidak menyusui.  

3.  Tidak memiliki rahim.  Memiliki rahim.  Tidak memiliki 

rahim.  

Tabel 5.1 Ciri-Ciri Hewan Berkembang Biak  

5.3 Perkembangan Secara Vivipar (Beranak)  

Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara 

melahirkan atau beranak. Pada umumnya 

perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan 

jenis mamalia atau hewan menyusui. Ada beberapa 

contoh Hewan Berkembang biak dengan cara Vivipar 

(Beranak): 
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Sumber: www.google.com 

Gambar 5.1 Sapi 

 
Sumber: www.google.com 

Gambar 5.2 Harimau  
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Sumber: www.google.com 

Gambar 5.3 Kuda  
 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.4 Marmut  
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Sumber: www.google.com 

Gambar 5.5 Hamster  
 

5.4 Perkembangbiakan Secara Ovipar (Bertelur) 

Ovipar adalah perkembangbiakan ini dilakukan dengan 

cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang 

berarti telur. Setelah bertelur induk akan mengerami telur 

tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau 

individu baru yang sejenis. Adapun beberapa contoh 

Hewan Berkembang biak dengan cara Ovipar (bertelur): 

 

Sumber: www.google.com 
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Gambar 5.6 Kura-Kura  
 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.7 Angsa  
 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.8 Tokek  
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Sumber: www.google.com 

Gambar 5.9 Merak  

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.10 Burung Dara 

5.5 Perkembangbiakan Secara Ovovivipar  

Ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup 

dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipara. 

Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada 

http://www.google.com/
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di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas baru 

induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis 

dengannya. Ciri-ciri Hewan yang Berkembang biak dengan 

cara Ovovivipar yaitu tidak memiliki ciri-ciri khusus atau 

mencolok. Akan tetapi perbedaan hewan ovovivipar 

dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan 

hingga melahirkan. Tetapi secara fisik hewan ovovivipar 

memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Ada beberapa 

contoh Hewan yang Berkembang biak dengan cara 

Ovovivipar. 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.11 Bunglon  

http://www.google.com/
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Sumber: www.google.com 

Gambar 5.12 Ikan Pari  

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.13 Kuda Laut  

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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5.6 Perkembangbiakan Tumbuhan  

Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu perkembangbiakan 

secara generative dan secara vegetative. 

Perkembangbiakan vegetative terjadi menggunakan 

bagian tubuh tumbuhan, misalnya dengan tunas, akar 

tunggal, dan umbi akar. Perkembangbiakan vegetative 

terdiri atas dua macam yaitu: 

1. Vegetative alami, yakni terjadi dengan sendirinya. 

Misalnya, tunas, akar tunggal, umbi lapis, spora, dan 

umbi batang. 

2. Vegetative buatan, yakni terjadi dengan bantuan atau 

campur tangan manusia. Misalnya cangkok, stek, 

okulasi, merunduk, dan enten. 

5.7 Perkembangbiakan Generative  

Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara 

generative ini ditandai dengan terjadinya suatu tumbuhan 

baru yang disebabkan oleh proses penyerbukan. 

5.7.1 Reproduksi Seksual (Generatif) 

1. Memerlukan gamet jantan dan betina 
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Bung
a 

(kepala 
putik) 

(kepala 
sari) 

(puti
k) (tangkai 

putik) (benang 
sari) 

(ovariu
m) (tangkai 

sari) 

(mahkot
a) (kel

opak

) 

 

(bakal biji, jika 
tunggal disebut 
ovulum) 

(dasar 
bunga) 

2. Proses perkawinan biji tertutup (Angiospermae) diawali 

proses penyerbukan (menempelnya serbuk sari ke 

kepala putik) proses pembuahan (bersatunya inti 

sperma dengan inti ovum) 

3. Proses perkawinan tumbuhan biji terbuka 

(Gymnospermae) diawali proses penyerbukan 

(menempelnya serbuk sari ke mikropil) proses 

pembuahan 

4. Pada Angiospermae terjadi pembuahan ganda 

sedangkan pada gymnospermae terjadi pembuahan 

tunggal.  

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.14 Bagian-Bagian Bunga  
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5.7.1.1 Bagian-Bagian Bungan  

1. Perhiasan bunga, meliputi kelopak dan mahkota bunga 

2. Alat kelamin bunga (alat perkembangbiakan), terletak 

bagian sebelah dalam dan lingkaran bunga. Bagian 

alat bunga terdiri:  

3. Benang sari, terdiri dari kepala sari (anthera) dan 

tangkai sari (tilamen) 

4. Putik, terdiri dari kepala putik (stigma), tangkai putik 

(stilus) dan bakal buah (ovarium) 

5.7.1.2 Macam-Macam Bunga  

Berdasarkan kelengkapan bagian bunga: 

1) Bunga lengkap -> mempunyai kelopak, mahkota, 

benang sari dan putik 

2) Bunga tidak lengkap:  

a. Tidak memiliki mahkota / kelopak 

b. Alat kelamin tidak lengkap 

Berdasarkan kelengkapan alat kelamin:  

1) Bunga sempurna -> mempunyai dua alat kelamin 

2) Bunga tidak sempurna -> hanya mempunyai salah satu 

alat kelamin. 
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5.7.2 Reproduksi Aseksual (Vegetatif) 

Terbentuknya calon individu baru tanpa 

peleburan gamet jantan dan gamet betina 2 

kelompok berdasarkan ada tidaknya campur tangan 

manusia. 

5.8 Penyerbukan (Polinasi) 

5.8.1 Berdasarkan Asal Serbuk Sari  

1. Autogami (penyerbukan sendiri): serbuk sari berasal 

dari bunga yang sama 

2. Geitonogami (penyerbukan tetangga): serbuk sari 

berasal dari bunga lain pada satu individu 

3. Alogami (penyerbukan silang): serbuk sari berasal dari 

individu yang lain spesies yang sama 

4. Penyerbukan bastar: serbuk sari berasal dari bunga 

tumbuhan yang berbeda spesies 

5.8.2 Berdasarkan Polinator (Agen Penyerbuk) 

1. Anemogami (angin): serbuk sari banyak, lembut, 

kering, warna mahkota tidakmenarik, biasanya tidak 

ada perhiasan bunga, sederhana dan ringan, polen 

jumlahnya sangat banyak. Contoh: poaceae 

2. Hidrogami (air), contoh pada Hydrilla sp.  

3. Zoidogami (hewan) ->98% 
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4. Entomogami (serangga): mahkota menarik, memiliki 

nectar, menarik secara seksual > 65% 

5. Omitogami (burung): mengandung banyak nektar, 

berukuran besar 

6. Kiroterogami (kelelawar) 

7. Malokogami (siput) 

8. Antropogami (manusia) Tumbuhan dengan penyerbuk 

spesifik -> rentan 

5.8.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tumbuhan Tidak 

Dapat mengadakan Penyerbukan Sendiri  

1. Dioseus (berumah dua), yaitu serbuk sari dan putik 

terletak pada individu yang berbeda. Contoh: salak 

2. Dikogami yaitu masaknya serbuk sari dan putik tidak 

bersamaan 

a. Protogini, yaitu putik matang lebih dulu. Contoh: 

cokelat, apokat 

b. Protandri, yaitu serbuk sari suatu bunga masak 

lebih dulu. Contoh: jagung 

c. Herkogami, yaitu serbuk sari tidak dapat jatuh ke 

kepala putih (vanili) 

3. Fertilasi (pembuahan): peleburan antara gamet jantan 

dan betina 
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a. Gymnospermae -> pembuahan tunggal terjadi bila 

setiap pembuahan (satu kali pembuahan) 

menghasilkan embrio. Alat perkembangbiakan 

berupa strobilus. ♂ = mikrosporofil, ♀ = 

makrosporofil 

b. Serbuk sari (mikrospora) yang sampai ditetes 

penyerbukan (pada strobilus betina) terhisap 

masuk ke ruang serbuk sari melalui mikropil. 

Serbuk sari ini terdiri dari sel generative atau sel 

anteridium (kecil) dan sel vegetative atau sel 

tabung (besar).  

c. Serbuk sari yang berada di ruang serbuk kemudian 

tumbuh membentuk buluh serbuk sari menuju 

ruang arkegonium. Pada saat itu sel generative 

membelah menjadi dua yaitu sel dinding 

(dislokator) dan sel spermatogen. 

d. Sel spermatogen kemudian membelah lagi 

membentuk dua sperma yang berambut getar.  

e. Selanjutnya sel vegetative lenyap, sedangkan sel 

sperma yang berambut getar membuahi ovum 

yang terdapat pada ruang arkegonium dan 

akhirnya terbentuklah zigot.  
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Sumber: www.google.com 

Gambar 5.15 Pembentukan Zigot  

4. Angiospermae -> pembuahan ganda terjadi dua kali 

pembuahan yang menghasilkan 1 embrio dan 

endospermae. Pembuatan gamet jantan:  

1) Serbuk sari berasal dari mikrosporofit (sel haploid) 

yang berkembang di dalam kotak serbuk sari 

2) Mikrosporofit membelah secara mitosis 

menghasilkan 4 ikrospora haploid  

3) Masing-masing membelah secara mitosis 

menghasilkan butiran serbuk sari, yaitu gametofit 

jantan yang belum dewasa yang terdiri dari sel 

generative dan sel vegetative (pembuluh) 

5.9 Buah dan Biji  

1) Organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan 

perkembangan lanjutan dari bakal buah (ovarium) 

2) Terbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan 

http://www.google.com/
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3) Buah biasanya membungkus dan melindungi biji 

5.9.1 Buah Sejati  

Buah sejati = buah yang semata-mata berasal dari 

bakal buah. Pada umumnya buah sejati memiliki dinding 

buah yang berdaging atau pericarp (Eksokarp / epikarp, 

Mesokarp, Endocarp). 

5.9.1.1 Buah sejati tunggal 

Buah sejati tunggal terbentuk dari satu bunga dengan 

satu bakal buah, yang berisi satu biji atau lebih. 

1) Buah sejati tunggal yang kering adalah buah sejati 

tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayu 

seperti kulit yang kering. Contohnya: Buah Gandum 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.16 Gandum  

2) Buah sejati tunggal yang berdaging (carnosus) 

umumnya memiliki tiga lapisan dinding buah, yakni 

http://www.google.com/
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dinding luar (epicarp), dinding tengah (mesocarp) dan 

dinding dalam (endocarp). Contohnya: Buah Mangga  

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.17 Buah Mangga  

3) Buah sejati ganda = buah terbentuk dari satu bunga 

yang memiliki banyak bakal buah. Masing-masing 

bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-

lepas, namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang 

nampak seperti satu buah. Contohnya: cempaka 

 

 

 

 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.18 Buah Cempaka  

4) Buah sejati majemuk = buah sejati yang terbentuk dari 

bunga majemuk. Dengan demikian buah ini berasal 

http://www.google.com/
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dari banyak bunga (dan banyak bakal buah), yang 

pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. 

Contohnya: pandan 

 

 

 

 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.19 Buah Pandan 

5.9.1.2 Buah Semu  

Buah semu atau buah tertutup = jika buah itu terbentuk 

dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu, 

yang seolah menjadi bagian utama buah ini (lebih besar, 

menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah 

yang bermanfaat atau dapat dimakan), sedangkan buah 

yang sebenarnya kadang-kadang tersembunyi. 

1) Buah semua tunggal = buah yang terjadi dari satu 

bunga dengan satu bakal buah. 

Pada buah ini, selain bakal buah ada bagian lain 

bunga yang ikut membentuk buah. 

Contohnya:  
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a. Tangkai bunga, pada buah jambu mete, pada 

prosesnya buah ini berkembang akan tetapi 

tangkai bunganya pada buah mete ikut tumbuh 

dan membesar serta berdaging tebal dan bagian 

tebal itu berisi cadangan makanan. Sedangkan 

buah yang sebenarnya adalah terletak diujung 

bagian yang membesar itu (metenya).  

b. Kelopak bunga, pada buah ciplukan (physalis 

minima). Pada prosesnya buah ini berkembang 

akan tetapi kelopak bunga pada buah ciplukan 

termodifikasi sedemikian rupa sehinga bagian 

kelopak itu melebar dan membungkus bagian 

buah ciplukan, sehingga buah yang sebenarnya 

tertutupi oleh kelopak yang melebar tadi. 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.20  

2) Buah semu majemuk, yakni buah yang terjadi dari 

bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak 
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seperti satu buah saja. Contoh: Nangka (Artocharpus 

Integra), yang terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal 

dan berdaging, beserta daun tenda bunga, pada 

ujungnya berlekatan satu sama lain, sehingga 

merupakan kulit buah semu ini  

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 5.21 Buah Nangka  

3) Buah semua ganda, yakni jika pada suatu bunga 

terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu 

sama lain, dan kemudian masing-masing dapt tumbuh 

menjadi buah, tetapi disamping itu ada bagian lain 

pada bunga tadi yang ikut tunbuh dan merupakan 

buah yang menarik perhatian (dan berguna). Misalnya: 

buah arbe (Fragraria vesca), pada prosesnya buah 

yang banyak dan bebas satu sama lain tadi akan dan 

berkembang, akan tetapi bagian bunga dasar pada 

buah arbe ikut tumbuh dan membesar serta tebal dan 

bagian tebal itu berisi cadangan makanan. Sedangkan 

buah sebenarnya adalah yang tampak titik hitam kecil. 
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Sumber: www.google.com 

Gambar 5.22 Buah Arbe  
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BAB VI  

KERANGKA MANUSIA  

6.1 Sistem Rangka Manusia  

Tulang  kerangka  manusia  dewasa  terdiri  dari  206  

segmen  tulang   yang sebagian  besar  berpasangan  satu  

dengan  yang  lain  yaitu  sisi  kiri  dan  sisi kanan.  Tulang  

kerangka  pada  bayi  dan  anak-anak  lebih  dari  206  

segmen tulang   karena   beberapa   tulang   dulunya   

belum   mengalami   penyatuan, contohnya adalah   tulang 

sacrumdan coxaepada   tulang   vertebra (Tortora   dan 

Derrickson,  2011).  Kerangka  aksial  (kerangka  sumbu  

tubuh)  terdiri  dari  80 segmen  tulang,  beberapa  

diantaranya  adalah  tulang  kepala  (Cranium),  tulang 

leher  (Os  Hyoideumdan Vertebrae  Cervicales),  dan  

tulang  batang  tubuh (Costae, Sternum, Vertebraedan 

Sacrum). Kerangka   apendikular   yaitu kerangka  

tambahan  terdiri  dari  tulang-tulang  ekstremitas  baik  

ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah dengan total 

126 segmen tulang (Moore dan Agur, 2002). 

Sebuah  tulang  terdiri  atas  beberapa  jaringan  

berbeda yaitu  jaringan osseus, tulang   rawan   (cartilago),   

jaringan   penghubung,   jaringan   adiposa,   dan jaringan  

saraf  yang  tersusun  menjadi  satu.  Keseluruhan dari  
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tulang  beserta tulang rawanbersama ligamen dan tendon 

membentuksistem rangka (Tortora dan  Derrickson,2011).  

Perbandingan  antara  tulang  dan  tulang  rawan  dalam 

kerangka  berubah  seiring  dengan  pertumbuhan  

tubuh.Semakin  muda  usia seseorang, semakin besar 

bagian kerangka yang berupatulang rawan (Moore dan 

Agur, 2002). 

1) Sistem rangka pada manusia pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Rangka Aksial/ Rangka Poros (Sceleton Trunci)  

a) Tulang Tengkorak 

b) Tulang Belakang 

c) Tulang Rongga Dada 

b. Rangka Apendikular/ Rangka Anggota Tubuh 

(Sceleton Extremitatum)  

a) Anggota Bagian Bawah Atau Kaki (Sceleton 

Extremitas Inferior)  

b) Anggota Bagian Atas (Sceleton Extremitas Superior) 

yaitu Tangan 
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2) Rangka merupakan susunan dari beberapa tulang. 

Fungsi Tulang : 

a) Tulang disebut alat gerak pasif. 

b) Memberi bentuk tubuh. 

c) Melindungi alat tubuh yang vital. 

d) Menegakkan tubuh. 

e) Tempat melekatnya otot. 

f) Tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan 

fosfor. 

g) Matriks tulang tersusun dari sekitar 62% garam 

anorganik. 

h) Tempat pembentukan sel darah. 

i) Sebagai tempat menyimpan energi, yaitu berupa 

lemak yang tersimpan di sumsum kuning tulang. 

Diarthrosis yaitu hubungan antar tulang yang 

memungkinkan adanya gerak terdiri atas: 
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a) Sendi pelana yaitu persendian yang memungkinkan 

terjadinya gerakan ke dua arah yang saling tegak lurus 

seperti gerakan orang naik kuda, misal os trapezium 

dengan metacarpal-, tulang tumit dan tulang kering. 

b) Sendi engsel yaitu persendian yang memungkinkan 

gerakan satu arah maju atau mundur, misal humerus 

dan radius ulna, persendian siku, lutut. 

c) Sendi peluru persendian yang memungkinkan gerak ke 

segala arah, misal humerus dengan gelang bahu, 

antara tulang gelang panggul dan tulang paha. 

d) Sendi putar yaitu persendian yang memungkinkan 

gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya 

sebagai poros, misal atlas dengan cranium, tulang 

hasta dan tulang pengumpil. 

e) Sendi geser adalah persendian yang memungkinkan 

gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang 

lain, misal  persendian antar tulang karpal (ossa carpa) 

Berdasarkan matriksnya, jaringan tulang dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 
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a) Tulang kompak mrupakan tulang dengan matriks yang 

padat dan rapat, misalnya tulang pipa.  

b) Tulang spons merupakan tulang yang matriksnya 

berongga, misalnya tulang pipih dan tulang pendek. 

Tulang Rawan dan Tulang Keras: 

Dalam perkembangannya, tulang rawan tersebut akan 

berubah menjadi tulang keras.  

a) Tulang rawan mengandung banyak zat perekat berupa 

protein dan mengandung sedikit zat kapur sehingga 

bersifat lentur.  

b) Tulang keras yang sering disebut sebagai tulang, 

berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. 

Tulang tersusun atas: 

a) Osteoblas adalah sel pembentuk jaringan tulang. 

b) Osteoklas adalah sel-sel penghancur tulang. 

c) Osteosit adalah sel-sel tulang dewasa 
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6.2 Macam-Macam Tulang pada Manusia  

6.2.1 Tulang Tengkorak  

 

 
Gambar 6.1 Tulang Tengkorak Manusia (Widya R.)  
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Keterangan :  

1. Tulang Ubun-Ubun   

2. Tulang Tengkorak Belakang  

3. Tulang Pipi 

4. Tulang Dahi  

5. Tulang Baji  

6. Tulang Sinus Ethmoid  

7. Tulang Hidung  

8. Tulang Air Mata  

9. Tulang Rahang Atas  

10. Tulang Rahang Bawah  

 

6.2.2 Tulang Vetebrata (Vertebrae) 

1. 7 Ruas Tulang Leher (V.Cervicales) 

2. 12 Ruas Tulang Punggung (V.Thoracales) 

3. 5 Ruas Tulang Pinggang (V.Lumbalis) 

4. 5 Ruas Tulang Kelangkang (Os Sacrum) 

5. 4 Ruas Tulang Ekor (Os Coccygeus) 
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Gambar 6.2 Tulang Belakang Manusia (Selin D.) 

6.2.3 Tulang Rongga Dada  

Terdiri dari tulang rusuk (Costae) dan tulang dada 

(Sternum).  

a) Tulang rusuk dibagi menjadi: 

1. 7 Pasang Tulang Rusuk Sejati (Costae Verae) 

2. 3 Pasang Tulang Rusuk Palsu (Costae Spuriae) 

12 Ruas Tulang 

Punggung 

7 Ruas 

Tulang Leher 

5 Ruas Tulang 

Pinggang 

 5 Ruas Tulang 

Kelangkang 

4 Ruas Tulang 

Ekor 
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3. 2 Pasang Tulang Rusuk Melayang (Costae 

Fluctuantes) 

 

 

 

Gambar 6.3 Tulang Dada dan Tulang Rusuk Manusia  

(None N.) 

Tulang 

Rusuk Sejati 

Tulang 

Rusuk Palsu  

Tulang  Rusuk 

Melayang  

Taju 

Pedang  

Badan 

Tulang 

Dada  

Kepala 

Tulang 

Dada  
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b) Adapun tulang dada, tersusun atas: 

1. Manubrium Sterni 

2. Curpus (Badan) 

3. Proc.Xipoideus 

 

Gambar 6.4 Tulang Punggung Manusia (None N) 

A 

B 

E 

C 

D 



108 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

Keterangan :  

A. Tulang atlas  

B. 7 ruas tulang leher  

C. 12 ruas tulang punggung  

D. 5 ruas tulang pinggang  

E. Tulang kelangkang dan tulang ekor 

6.2.4 Anggota Gerak  

Tulang Anggota Gerak Atas  

a. Tulang gelang bahu (Cingulum Extremitatum Superior) 

yang tersusun atas 2 tulang belikat (Os Scapula) dan 2 

tulang selangka (Os Clavicular). 

b. 2 tulang lengan atas (Os Humerus). 

c. 2 tulang lengan bawah, terdiri dari 2 tulang hasta (Os 

Ulna) dan 2 tulang pengumpil (Os Radius). 

d. Tulang tangan, terdiri dari: 8 ruas pergelangan tangan 

(Os Carpalia); 5 ruas tulang tepak tangan (Os 

Metacarpalia); dan 14 ruas tulang jari (Os Phalagea 

Digitorium Manus). 
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Gambar 6.5 Tulang Anggota Gerak Atas (Caroline S) 

Tulang Anggota Gerak Bawah  

a. Tulang gelang panggul, terdiri dari 2 tulang usus (Os 

Ilium), 2 tulang duduk (Os Ischium), dan 2 tulang 

kemaluan (Os Pubis). 

b. Tulang tungkai atas, berupa  2 tulang paha (Os Femur). 

c. Tulang tungkai bawah, berupa  2 tulang kering (Os 

Tibia), 2 tulang betis (Fibula), dan 2 tulang tempurung 

(Os Patella). 
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d. Tulang kaki, terdiri dari: 7 ruas tulang pergelangan kaki 

(Os Tarsalia), 5 ruas tulang tapak kaki (Os 

Metatarsalia), dan 14 ruas tulang jari kaki (Os Phalagea 

Digitorium Pedis). 

 

Gambar 6.6 Tulang Anggota Gerak Bawah (Caroline S) 

6.3 Jenis Kelainan pada Tulang  

1. Karena Kecelakaan, Retak tulang atau patah tulang 

karena kecelakaan disebut fraktura. 
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2. Karena Kuman, Disebabkan oleh TBC tulang, 

sehingga sendi terkena infeksi yang menimbulkan 

rasa sakit yang disebut artritis eksudatif. 

3. Karena Kurang Gizi, Misalnya kurang vitamin D, 

kekurangan zat kalsium, dan fosfor yang 

menyebabkan ganguan pada proses pembentukan 

sel-sel tulang. 

Karena Kebiasaan atau Sikap Duduk yangTidak Benar: 

1. Lordosis yaitu jika tulang terlalu bengkok ke depan. 

2. Kifosis yaitu jika tulang punggung terlalu bengkok ke 

belakang. 

3. Skoliosis yaitu jika tulang punggung bengkok ke kiri 

atau ke kanan. 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 6.7 Kelainan Tulang Belakang  
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Ada berbagai macam penyakit tulang, sendi, dan otot 

(TSO) pada manusia beberapa   penyakit   tesrsebut   

antara   lain:   Fraktur   Tertutup,   Fraktur   Terbuka, 

Osteoporosis,   Osteoartritis. 

6.3.1 Fraktur Tertutup  

Fraktur  adalah  terputusnya  kontinuitas  tulang,  

tulang  rawan  sendi,  tulang rawan epifisis baik yang 

bersifat total maupun parsial. Fraktur tertutup adalah suatu 

fraktur yang tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar 

sehingga pada fraktur tertutup tidak terdapat luka luar. 

Fraktur tertutup biasanya terjadi pada pasien yang 

memiliki  riwayat  trauma  seperti  terjatuh  atau  pernah  

mengalami  kecelakaan. Biasanya gejala  yang  

dikeluhkan pasien adalah nyeri  pada  tulang  dan  sulit 

digerakkan serta terjadi pembengkakan(Kementrian 

Kesehatan, 2014). 

6.3.2 Fraktur Terbuka  

Fraktur  terbuka  adalah  suatu  fraktur  dimana  terjadi  

hubungan  dengan lingkungan  luar  melalui kulit  sehingga  

ada  kemungkinan  terjadi  kontaminasi bakteri  yang  

dapat  menimbul  komplikasi  berupa  infeksi.  Pada  
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fraktur  terbuka biasanya juga ikut terjadi pendarahan, 

tulang yang patah juga ikut terlihat menonjol keluar  dari  

permukaan  kulit,  namun  tidak  semua fraktur  terbuka  

membuat  tulang terihat menonjol keluar(Faswita Wirda, 

2016). 

6.3.3 Osteoporosis  

Osteoporosis adalah  kelainan  dimana  terdapat  

reduksi  atau  penurunan massa total tulang. Kecepatan 

resorbsi tulang lebih cepat dari pembentukan tulang. 

Tulang   menjadi   keropos   seara   progresif,   rapuh,   

mudah   patah.   Biasanya Osteoporosis terjadi  pada  

orang  yang  berusia  diatas  35  tahundan  resiko  wannita 

terserang  osteoporosis  lebih  tinggi  daripada  pria  

(KanisJohn  A,  1994). Faktor resiko  terserang 

Osteoporosis antara lain  adalah  wanita  menopause,  

gaya  hidup yang tidak baik seperti merokok, konsumsi 

kafein, konsumsi alkohol, dan kurang aktivitas  

fisik(GuideW.,  2017). 

6.3.4 Osteoartritis  

Penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan 

kerusakan kartilago sendi. Pasien sering datang berobat 
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pada saat sudah ada deformitas sendi yang bersifat 

permanen. Secara simtomatis penyakit sendi degeneratif 

terjadi pada usia 50-70, diantara yang menderita termuda 

ialah pada usia 20 tahun(Kementrian Kesehatan, 2014).  

Ada dua jenis osteoarthritis,  yang  primer  penyebab  

belum  diketahui,  yang  sekunder  akibat trauma,  

infeksi,atau  pernah  terjadi   fraktur. 

6.3.5 Keseleo  

Disebut juga terkilir merupakan gangguan persendian 

yang terjadi akibat gerakan mendadak yang tidak biasa 

dilakukan. Gerakan ini dapat menyebabakan ligamen 

tertarik, tetapi tidak menyebabkan bergesernya posisi 

persendian. 

6.3.6 Dislokasi Sendi  

Dislokasi sendi terjadi ketika permukaan tulang sendi 

tidak sesuai dengan posisi  anatomi.  Dislokasi  

merupakan  keadaan  emergensi  karena berhubungan 

dengan  kerusakan  aliran  darah  dan  persarafan  

disekitarnya.  Diskolasi  umumnya terjadi pada jari dan 

bahu. Meski demikian, persendian lain seperti lutut, 

pinggul, siku  tangan,  maupun  pergelangan  kaki  juga  
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dapat  mengalami  cedera  ini.  Gejala utama dislokasi  

biasanya  akan  terlihat  melalui  kejanggalan  yang  

muncul  pada bentuk sendi, misalnya muncul benjolan 

aneh di dekat tempurung atau soket sendi. Sendi  tersebut  

juga  akan  mengalami  pembengkakan,  lebam,  terasa  

sangat  sakit, serta tidak dapat digerakkan (Kementrian 

Kesehatan, 2014). 

6.3.7 Ankilosis 

Gangguan persendian yang mengakibatkan tulang 

tidak dapat digerakkan lagi. 

6.3.8 Sublikasi  

Gangguan yang terjadi pada ruas-ruas tulang belakang 

di daerah leher akibat posisi kepala mengalami perubahan 

sehingga tertarik ke arah kiri atau kanan. Sublikasi dapat 

terjadi karena kecelakaan atau gerakan yang melebihi 

batas. 
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BAB VII 

ALAT INDERA DAN PUBERTAS  

7.1 Sistem Pernafasan  

7.1.1 Pengertian Respirasi  

Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu 

proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran 

karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. 

Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara 

bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. 

7.1.2 Jenis Respirasi  

a. Respirasi Luar merupakan pertukaran antara O2 dan 

CO2antara darah dan udara. 

b. Respirasi Dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 

dari aliran darah ke sel-sel tubuh. 

7.1.3 Cara Mengambil dan Membuang Nafas  

1. Respirasi/PernapasanDada  

a. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau 

mengerut 
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b. Tulang rusuk terangkat keatas  

c. Rongga dada membesar yang mengakibatkan 

tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara 

masuk ke dalam badan. 

2. Respirasi/PernapasanPerut  

a. Otot difragma pada perut mengalami kontraksi  

b. Diafragma datar  

c. Volume rongga dada menjadi besar yang 

mengakibatkan tekanan udara pada dada 

mengecilsehinggaudarapasukkeparu-paru. 

7.1.4 Alat-Alat Penafasan pada Manusia  

7.1.4.1 Rongga Hidung (CavumNasalis) 

 

Sumber: moztrip.com 
Gambar 7.1 Rongga Hidung Manusia  
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Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung 

(cavum nasalis). Rongga hidung berlapis selaput lendir, di 

dalamnya terdapat kelenjar minyak (kelenjar sebasea) dan 

kelenjar keringat (kelenjar sudorifera). Selaput lendir 

berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat 

saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut 

pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel 

kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka 

yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi 

menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang 

rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua 

lubang yang disebut choanae. 

Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-

rambut halus dan selaput lender yang berfungsi untuk 

menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung 

7.1.4.2 Faring (Tenggorokan) 

 

Sumber: rumus.co.id 

Gambar 7.2 Faring (Tenggorokan) Manusia  
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Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring 

merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran 

pernapasan (nasofarings) pada bagian depan dan saluran 

pencernaan (orofarings) pada bagian belakang. Pada 

bagian belakang faring (posterior) terdapat laring (tekak) 

tempat terletaknya pita suara (pita vocalis). Masuknya 

udara melalui faring akan menyebabkan pita suara 

bergetardanterdengarsebagai suara. Makan sambil 

berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke 

saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat 

tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita 

akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan 

berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga 

mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring 

adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar 

masuk dan juga sebagi jalan makanan dan minuman yang 

ditelan, faring juga menyediakan ruang dengung 

(resonansi) untuk suara percakapan. 
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7.1.4.3 Batang Tenggorokan (Trakea)  

 

Sumber: rebanas.com 
Gambar 7.3 Batang Tenggorokan (Trakea) 

Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya ± 10 cm, 

terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada 

(torak). Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh 

cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga 

bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda 

asing yang masuk kesaluran pernapasan.  

Batang tenggorok (trakea) terletak di sebelah depan 

kerongkongan.Didalam rongga dada, batang tenggorok 

bercabang menjadi dua cabang tenggorok (bronkus). Di 

dalam paruparu, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi 

menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. 

Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut 

gelembung paru-paru (alveolus). 
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7.1.4.4 Pangkal Tenggorokan (Laring) 

 

Sumer: id.wikipedia.org 

Gambar 7.4 Pangkal Tenggorokan Manusia  

 
 Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi 

oleh tulang rawan. Laring berada diantara orofaring dan 

trakea, didepan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada 

laring disebutepiglotis. Epiglotis terletak diujung bagian 

pangkal laring. Laring diselaputi oleh membrane mukosa 

yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal 

sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada 

laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara 

dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal 

tenggorok disusun oleh beberapa tulang rawan yang 
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membentuk jakun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh 

katup pangkal tenggorok (epiglotis). Pada waktu menelan 

makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorok dan 

pada waktu bernapas katu membuka. Pada pangkal 

tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila 

ada udaradari paru-paru,misalnya pada waktu kita bicara. 

7.1.4.5 Cabang Batang Tenggorokan (Bronkus) 

 

Sumber: sekolahan.co.id 

Gambar 7.5 Bronkus Manusia  

Tenggorokan (trakea) bercabang menjadi dua bagian, 

yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan 

mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan 

bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus 

yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen 

dengan sempurna.Bronkus bercabang-cabang lagi 

menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang 

menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan 
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sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru, bronkus 

bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah 

kanan(bronkus primer) bercabang menjadi tiga bronkus 

lobaris (bronkus sekunder), sedangkan bronkus sebelah 

kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Cabang-cabang 

yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru 

atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler 

darah, melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah 

oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama 

bronkus adalah menyediakan jalanbagi udara yang masuk 

dan keluar paru-paru. 

7.1.4.6 Paru-Paru (Pulmo) 

 

Sumber: sekolahan.co.id 
Gambar 7.6 Paru-Paru Manusia  
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Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, 

di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk dan di 

bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. 

Paru-paru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan (pulmo 

dekster) yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri (pulmo 

sinister) yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus 

oleh dua selaput yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian 

dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut 

pleura dalam (pleura visceralis) dan selaput yang 

menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan 

tulang rusuk disebut pleura luar (pleura parietalis). Paru-

paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, 

dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang 

rawan,tetapi ronga bronkus masih bersilia dan dibagian 

ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. 

Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi 

menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi duktus 

alveolaris.Pada dinding duktus alveolaris mangandung 

gelembung-gelembung yang disebut alveolus.  
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7.2 Sistem Pencernaan  

Anatomi  saluran pencernaan pada manusia terdiri dari 

mulut, tenggorokan (faring), kerongkongan, lambung, usus 

halus, usus besar, rektum dan anus.  

 

Sumber: adam.com 

Gambar 7.7 Anatomi Sistem Pencernaan Manusia  

Fisiologi pada sistem pencernaan mulai dari mulut 

sampai anus adalah organ dalam manusia yang berfungsi 

menerima makanan, mencerna menjadi zat gizi dan 

energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta 

membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau  
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sisa proses tersebut dari tubuh. Anatomi dan Fisiologi 

sistem pencernaan sebagai berikut: 

7.2.1 Mulut  

Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan. 

Mulut adalah rongga terbuka yang digunakan untuk 

masuknya makanan. Bagian dalam mulut dilapisi oleh 

selaput lendir.  

Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang 

terdapat di permukaan lidah. Pengecapan sederhana 

terdiri dari manis, dan  asam, asin dan pahit. Makanan 

dipotong oleh gigi depan dan dikunyah gigi belakang agar 

mudah di cerna. Kelenjar ludah membungkus bagian dari 

makanan dengan enzim pencernaan dan mulai 

mencernanya. Dalam ludah mengandung antibodi dan 

enzim (seperti lisozim), yang memecah protein dan 

menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan 

dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. 

7.2.2 Tenggorokan (Faring)  

Tenggorokan adalah penghubung antara rongga mulut 

dan kerongkongan. Didalam lengkung faring terdapat 

tonsil (amandel) yaitu kelenjar limfe yang mengandung 
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kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap 

infeksi, letaknya berlawanan dengan jalan nafas dan jalan 

makanan, letaknya terdapat di rongga mulut dan rongga 

hidung.   

7.2.3 Kerongkongan (Esofogus)  

Kerongkongan adalah tabung berotot  dilalui makanan 

yang  mengalir dari bagian mulut menuju ke lambung. 

Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan 

menggunakan proses peristaltik. Esofagus bertemu 

dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut 

histologi, esofagus dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian 

superior (sebagian besar adalah otot rangka), bagian 

tengah (campuran otot rangka dan otot halus), serta 

bagian inferior (terutama terdiri dari otot halus). 

7.2.4 Lambung  

Lambung adalah organ otot berongga yang besar, 

yang yang memiliki tiga bagian yaitu kardia, fundus dan 

antrium. Fungsi lambung sebagai gudang makanan, yang 

berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan 

dengan enzim-enzim. Adapun sel yang melapisi lambung 

dan menghasilkan 3 zat penting yaitu lendir, asam klorida 
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(HCL), dan prekusor pepsin (enzim yang memecahkan 

protein). Fungsi lendir untuk melindungi sel – sel lambung 

dari kerusakan oleh asam lambung dan asam klorida yang 

dapat menciptakan suasana yang sangat asam, yang 

dibutuhkan oleh pepsin untuk memecah protein. 

Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai 

penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh 

berbagai bakteri. 

7.2.5 Usus Halus (Usus Kecil) 

Usus halus atau disebut juga dengan usus kecil 

merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak 

di antara lambung dan usus besar. Pada dinding usus 

terdapat banyak pembuluh darah yang berungsi untuk 

mengangkut zat yang diserap ke hati melalui vena porta. 

Dinding usus melepaskan lendir (yang melumasi isi usus) 

dan air (yang melarutkan pecahan makanan yang 

dicerna). Dinding usus juga melepaskan enzin yang 

mencerna protein, gula dan lemak. Pada lapisan usus 

halus terdiri oleh lapisan mukosa yang terdapat di dalam, 

lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang dan 

lapisan serosa. Usus halus terdapat tiga bagian yaitu usus 

dua belas jari (duodenum), usus kosong (jejenum) dan 

usus penyerapan (ileum).  
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7.2.5.1 Usus Dua Belas Jari (Duodenum) 

Usus dua belas jari merupakan bagian dari usus halus 

yang letaknya setelah lambung yang menghubungkan ke 

usus kososng (jejenum). Usus dua belas jari ini adalah 

bagian terpendek dari usus halus, mulai dari bulbo 

duodenale yang terakhir di ligamentum treizt. Usus dua 

belas jari adalah organ retroperitoneal, yang tidak 

terbungkus oleh selaput peritoneum. pH pada usus dua 

belas jari terbilang normat antara derajat sembilan. Pada 

usus dua belas jari terdapat dua saluran muara yaitu 

pankreas dan kantung empedu. Lembung berungsi 

melepaskan makanan kepada usus dua belas jari 

(duodenum), merupakan bagian pertama pada usus halus. 

Makanan masuk kedalam usus halus melalui sfinger 

pilorus, jumlahnya yang bisa dicerna oleh usus halus. 

Apabila penuh maka usus dua belas jari akan 

mengirimkan sinya untuk menghentikan aliran makanan.  

7.2.5.2 Usus Kosong (Jejenum) 

Usus kosong atau jejenum merupakan bagian kedua 

pada usus halus diantara usus dua belas jari (duodeum) 

dan usus penyerapan (ileum). Pada manusia dewasa 

panjang usus halus berkisa antara 2-8 meter, 12 meter 
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merupakan bagian usus kosong. Usus kosong dan usus 

penyerapan digantungkan pada tubuh dengan 

mesenterium. Permukaan usus kosong berupa membran 

mukus dan terdapat jontot usus (vili), yang dapat 

memperluas permukaan usus.  

7.2.5.3 Usus Penyerapan (Ileum) 

Usus penyerapan atau ileum merupakan bagian akhir 

pada usus halus. Pada manusia panjang usus penyerapan 

berkisar 2-4 meter yang terletak setelah duodeum dan 

jejenum yang dilanjutkan oleh usus buntu. Pada ileum 

memiliki pH antara 7 dan 8 (netral sedikit basa), dan 

fungsinya untuk menyerap vitamin B12 dan garam 

empedu.  

7.5.6 Usus Besar (Kolon) 

Usus besar atau kolon merupakan bagian dari usus 

buntu dan rektum yang berfungsi menyerap air dari feses. 

Pada usus besar terdapat kolon asendens (kanan), kolon 

transversum, kolon desendens (kiri), kolon sigmoid 

(berhubungan dengan rektum). Apabila pada usus besar 

terdapat banyak bakteri berfungsi untuk mencerna 

beberapa bahan dan membantu menyerap zat gizi. Bakteri 
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pada usus besar juga dapat membuat zat penting, 

contohnya vitamin K. Bakteri berperan penting untuk 

fungsi normal usus. Beberapa penyakit dan antibiotik 

dapat menyebabkan gangguan pada bakteri dalam usus 

besar yang mengakibatkan iritasi dan keluarnya lendir dan 

air yang menyebabkan diare.  

7.4.7 Rektum dan Anus  

Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari 

ujung usus besar (setelah kolon sigmoid) dan berakhir di 

anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja 

disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon 

desendens. Jika kolon desendens penuh dan tinja masuk 

ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air 

besar (BAB). Mengembangnya dinding rektum karena 

penumpukan material di dalam rektum akan memicu 

sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk 

melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, sering kali 

material akan dikembalikan ke usus besar, di mana 

penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak 

terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan 

pengerasan feses akan terjadi. Orang dewasa dan anak 
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yang lebih tua bisa menahan keinginan ini, tetapi bayi dan 

anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam 

pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB. 

Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, 

dimana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus 

terbentuk dari permukaan tubuh (kulit) dan sebagian 

lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur 

oleh otot sphinkter. Feses dibuang dari tubuh melalui 

proses defekasi (buang air besar) yang merupakan fungsi 

utama anus (Pearce, 1999). 

7.3 Sistem Peredaran Darah  

 Sistem peredaran darah berfungsi sebagai alat 

transportasi bahan yang akan disalurkan kepada 

pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah berfungsi 

untuk saluran untuk mengarahkan dan mendistribusi darah 

ke jantung dan kembali ke jantung, dan jantung memompa 

darah agar mengalir ke seluruh jaringan. 

 Jantung, darah, dan pembuluh darah adalah 

kompenen terpenting dalam sistem peredaran darah 

manusia atau biasa di sebut (Kardiovaskular).  

 Sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis 

berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh yang 
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mengangkut oksigen, karbondioksida, sisa zat-zat, 

elektrolitt, nutrisi dan hormon dari satu bagian tubuh ke 

bagian yang lain. 

7.3.1 Darah  

 Darah mempunyai banyak fungsi salah satunya untuk 

kehidupan yang mempengaruhi kesehatan. Darah dapat 

disebut dengan “esensi kedidupan” karena hilangnya 

darah yang tidak terkendali akan menyebabkan kematian. 

Darah merupakan jenis jaringan ikat yang terdiri dari sel 

eritrosit, leukosit dan trombosit yang terendam dalam 

cairan plasma. Darah membentuk 8% dari total tubuh. 

Darah mengalir secara konstan yang menyebabkan unsur 

sel tersebar merata di dalam plasma. 

 

Sumber: Seeley, et al. 2007 

Gambar 7.8 Komponen Darah 
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7.3.1.1 Fungsi dan Komposisi Darah  

Fungsi darah:  

1. Darah adalah alat transportasi yang mengangkut gas, 

nutrisi dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru 

diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. 

Karbondioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke 

paru-paru untuk dibuang setiap kali kita 

menghembuskan nafas. Darah juga mengangkut 

produk-produk limbah lain, seperti kelebihan nitrogen 

yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi.  

2. Darah juga memiliki fungsi untuk menjaga 

pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari 

kehilangan darah. Pada Sel darah putih tertentu 

menghancurkan patogen dengan cara fagositosis. Sel 

darah putih lainnya memproduksi dan mengeluarkan 

antibodi.  

3. Darah juga berperan dalam homeostatis.Darah 

membantu mengatur suhu tubuh dengan mengambil 

panas.  

7.3.1.2 Komposisi darah:  

 Darah memiliki jaringan jenis apapun dan 

mengandung jenis sel dan fragmen sel. Secara kolektif sel 

sel dan fragmen sel biasa disebut dengan elemen padat. 



135 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

Sel dan fragmen sel yang tersupsensi dalam cairan 

disebut dengan plasma. Oleh karena itu darah termasuk 

kedalam jaringan ikat cair. 

 

Gambar 7.9 Komposisi Darah  

Sumber: Saladin, 2009 

 Gambar di atas adalah komponen darah. Sentrifugasi 

atau sampel darah yang memisahkan antara eritrosit dan 

leukosit, trombosit dan plasma.  

Hematorkit adalah presentase darah yang terdiri dari sel 

darah merah, sebesar 45%.  

 Elemen pada darah terdiri dari sel darah merah 

(eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan keping darah 

(trombosit) yang di produksi di sumsum tulang merah 
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Gambar 7.10 Elemen Padat Darah Plasma  

Sumber: Saladin, 2009 

7.3.2 Plasma  

 Plasma adalah alat transportasi untuk sel darah dan 

trombosit. Cairannya berwarna kuning pucat. Sekitar 90% 

dari plasma adalah air. Sisanya bagian terlarut berupa 

protein, hormon, dan molekul-molekul yang berukuan 

kecil.  

 Zat terlarut dalam plasma berupa protein plasma 

yang berupa albumin, gobulin, dan protein pembekuan 

(fibrinogen). Albumin berfugsi untuk menjaga 

keseimbangan air agar sesuai antara darah dan interstitial. 

Albumin diproduksi di hati yang mengikat molekul bilirubin 
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dan asam lemak dan obat-obatan (penisilin) yang 

membantu tranportasi ke darah.  

 Globulin terdiri dari alpha, beta dan gamma yang 

terdiri dari kelompok protei yang mengangkut berbagai zat 

dalam darah. 

 Protein pembekuan seperti fibrinogen, memiliki peran 

penting dalam proses pembekuan darah, yang bertujuan 

meminimalkan kehilangan darah dan membantu 

mempertahankan homeostatis setelah cidera.  

 Selain protein plasma, plasma juga mengangkut 

molekul lain, seperti ion elektrolit, hormon, nutrisi, produk-

produk limbah, dan gas. Elektrolit berfungsi untuk 

mengendalikan fungsi sel dan volume sel. Hormon yang 

dikeluarkan kelenjar endokrin mengangkut informasi ke 

seluruh tubuh. Reaksi metabolisme mempoduksi nutrisi 

seperti karbohidrat, asam amino, dan vitamin. Produk 

limah dalam plasma berupa karbon dioksida, urea dan 

asam laknat. Sedangkan gas yang terlarut dalam plasma 

adaah oksigen yang penting dalam metabolisme dan 

karbondioksida sisa hasil metabolisme. 

7.3.3 Sel Darah Merah (Eritrosit) 

 Sel darah yang paling banyak dalam tubuh adalah sel 

darah merah atau eritrosit. Dalam darah terdapat 700 kali 
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lebih banyak sel darah merah dibandingkan sel darah 

putih atau leukosit dan keping darah.  

     Laki-laki lebih banyak memiliki sel darah merah atau 

eritrosit karena memiliki tingkat metabolisme yang lebih 

tinggi daripada perempuan.  

 Eritosit pada manusia mengandung sekita 250 juta, 

dan rata-rata eritrosit orang dewasa adalah 25 triliun. 

Jumlah eritrosit sepertiga dari keseluruhan jumlah sel yang 

terdapat pada tubuh manusia.  

7.3.3.1 Haemoglobin  

 Haemoglobin terdiri dari dua bagian, yaitu globin 

suatu protein polipeptida yang berlipat-lipat.     

 Apabila darah mengalir melalui paru-paru, oksigen 

berdifusi dari ruang udara di paru-paru ke dalam darah. 

Oksigen masuk eritrosit dan bergabung dengan 

haemoglobin yang membentuk oksihemoglobin (Hb02), 

yang membuat warna merah pada darah. 

7.3.3.2 Struktur Eritrosit  

 Eritosit berbentuk lempeng bikonkaf, yang 

merupakan sel gepeng berbentuk piringan yang dibagian 

tengah kedua sisinya mencekung. Pada struktur sel darah 

merah ini adalah struktur yang paling sederhana 

dibandingkan kebanyakan sel pada manusia. 
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Gambar 7.11 Struktur Sel Darah Merah  

Sumber: Martini et al, 2012 

7.3.3.3 Kelainan pada Eritrosit  

a. Polisitemia, kondisi ketika jumlah eritrosit(sel darah 

merah)  berlebihan di dalam tubuh. Penyakit ini sejenis 

kanker darah yang pertumbuhannya di sel 

abnormalnya yang bermula di sumsum tulang.  

b. Anemia, jumlah ertotrosit sedikit, sel eritroit tidak 

cukup memiliki haemoglobin.  

c. Talasemia, kelainan darah bawaan yang ditandai 

oleh kurangnya hemoglobin dan sel darah merah 

dalam tubu kurang dari normal atau bisa di sebut 

dengan penyakit keturunan. 

7.3.4 Sel Darah Putih (Leukosit)  

 Ukuran leukosit lebih besar daripada eritrosit dan 

memiliki inti. Leukosit tidak mempunyai haemoglobin yang 

menjadikan leukosit tidak berrwarna. Jumlah leukosit juga 

lebih sedikit daripada eritrosit. 
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 Leukosit mempunyai fungsi menahan invasi oleh 

pathogen melalui proses fagositosis, menghancurkan sel 

kanker dalam tubuh, membersihkan sampah tubuh yang 

berasal dari sel yang mati atau cidera. 

 

Gambar 7.12 Struktur Leukosit  

Sumber: Saladin, 2009 

 Leukosit memiliki beberapa jenis, yaitu: granulosit 

(neutrofil, eusinofil, basofil) yang sifatnya polimorfonuklear 

(memiliki inti lebih dari satu lobus) dan granulosit (monosit, 

limfosit) yang memiliki hanya satu lobus pada intinya 

(mononuklear). 
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Gambar 7.13 Jenis-Jenis Leukosit  

Sumber: Martini et al, 2012 

 Leukosit di produksi dalam sumsum tulang merah, dan 

produksi setiap tipe leukosit diatur oleh protein yang 

disebut colony-stimulating factor (CSF). Granulosit dan 

monosit dihasilkan hanya di sumsum tulang, sedangkan 

limfosit juga dihasilkan di jaringan limfoid (jaringan yang 

mengandung limfosit seperti kelenjar limfe dan tonsil). 

Berbagai jenis leukosit diproduksi dengan berbagai tingkat 

kecepatan, bergantung pada jenis dan luas serangan yang 

dihadapi. 

7.3.4.1 Kelainan pada Leukosit:  

a. Severe combined immunodefi ciency disease (SCID), 

atau dapat dikatakan penyakit keturunan yang sering 

terjadi pada anak-anak. Anak-anak yang memiliki 

penyakit defisiensi imun gabungan yang parah (SCID) 

terjadi ketika sel-sel induk dari leukosit kekurangan 

enzim yang disebut adenosine deaminase. Tanpa 
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enzim ini, limfosit B dan T tidak berkembang dan 

tubuh tidak dapat melawan infeksi. 

b. Leukimia, adalah kanker jaringan pembentuk darah, 

termasuk tulang sumsum.  

c. Infeksi mononukleous, penyebab infeksi 

mononucleosis, dinamakan demikian karena sifat 

limfosit yang mononuklear. Virus ini adalah salah satu 

virus manusia yang paling umum. Gejala yang 

ditunjukkan virus ini seperti demam, sakit 

tenggorokan, dan kelenjar getah bening. 

7.3.5 Keping Darah (Trombosit)  

 Trombosit adalah fragmen kecil di dalam darah yang 

tidak memiliki warna dan biasa disebut keping darah.  

Trombosit di produksi tubuh di dalam sumsum tulang 

belakang bersama dengan sel darah merah dan sel darah 

putih. 
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Gambar 7.14 Struktur Trombosit 

Sumber: Saladin, 2009 

7.3.5.1 Homoestasis 

 Apabila pembuluh darah rusak, proses homoestatis 

diimplementasikan untuk mencegah kehilangan darah 

secara berlebihan. Penghentian perdarahan dinamakan 

homoestatis yang melibatkan tiga proses yang saling 

berkaitan. Yaitu, penyempitan pembuluh darah (Vascular 

spasm),pembentukan sumbat trombosit, dan pembentukan 

bekuan darah. 
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Gambar 7.15 (1) Vascular Spasm (2) Sumbat Trombosit 

(3) Pembekuan Darah  

Sumber: Saladin 2009 

7.3.5.2 Penyempitan Pembuluh Darah (Vascular Spams)  

 Apabila pembuluh darah rusak respon yang dihasilkan 

adalah penyempitan pembuluh darah yang dihasilkan oleh 

kontraksi otot polos pada dinding pembuluh darah. Hal 

yang terjadi pada reaksi ini seperti Cedera merangsang 

reseptor nyeri, beberapa di antaranya langsung 

menginnervasi pembuluh darah di dekatnya dan 

menyebabkan pembuluh darah mengerut. 

7.3.5.3 Pembentukan Sumbat Trombosit  

 Apabila pemmbuluh darah rusak jaringan ikat 

pembuluh darah terbuka mengakibatkan trombosit tertarik 

dan menempel pada jaringan ikat (yang bermuatan positif) 

dan menempel antara satu sama lain sehingga membuat 

1 2 3 
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kelompok trombosit terakumulasi membentuk sumbat. 

Sumbat trombosit berfungsi untuk mengurangi dan 

menghentikan pendarahan kecil.   

 

 

Gambar 7.16 Tahapan Pembentukan Sumbat 

Trombosit  

Sumber: Stanley, 2009 
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7.3.5.4 Pembekuan Darah  

Pada proses ini adalah proses yang paling penting 

dalam homoestatis. Sangatlah penting darah membeku 

dengan cepat ketika pembuluh darah mengalami 

kerusakan, tetapi sama pentingnya agar darah tidak 

menggumpal ketika tidak ada kerusakan di pembuluh 

darah. Dari keseimbangan ini, proses pembekuan darah 

adalah salah satu proses yang paling kompleks dalam 

tubuh.  

Langkah-langkah proses pembekuan darah:  

1. Jaringan Rusak melepaskan tromboplastin dan agregat 

trombosit melepaskan faktor trombosit, yang bereaksi 

dengan beberapa faktor pembekuan dalam plasma 

untuk menghasilkan protrombin aktivator.  

2. Dengan adanya ion kalsium, protrombin aktivator 

merangsang konversi protrombin, (inaktif enzim) ke 

trombin (aktif enzim).  

3. Dengan adanya ion kalsium, trombin mengubah 

molekul fibrinogen, protein plasma yang larut, menjadi 

benang yang tidak larut yang disebut fibrin. Benang-

benang fibrin membentuk anyaman yang menjebak sel 

darah dan menempel pada jaringan yang rusak untuk 
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membentuk trombus atau bekuan darah. Setelah 

bekuan terbentuk, benang-benang fibrin menghasilkan 

gumpalan lebih kompak dan menarik jaringan yang 

rusak lebih dekat satu sama lain. Selanjutnya, 

fibroblas bermigrasi ke gumpalan tersebut dan 

membentuk jaringan ikat fibrosa yang memperbaiki 

daerah yang rusak. 

7.3.5.5 Kelainan dan Gangguan pada Trombosit:  

a. Trombositopenia  

Trombositopenia terjadi karena produksi trombosit 

yang rendah di sumsum tulang atau meningkat kerusakan 

trombosit di luar sumsum. Leukimia juga bisa 

mengakibatkan trombositopenia. Gejala yang diakibatkan 

penyakit ini seperti memar, mimisan dan pendarahan di 

mulut.  

b. Trombosis  

Sebuah trombus (bekuan) dapat berkembang besar 

dan menghalangi aliran darah di pembuluh darah kecil, 

atau potongan bekuan darah ini dapat mengalir di dalam 

aliran darah sebagai embolus. Jika pembentukan bekuan 

ini tidak diatasi aliran darah bisa terhenti, dan jika 
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pembuluh darah yang tersumbat berada di organ vital 

seperti jantung, otak, paru-paru, atau ginjal, dapat 

menyebabkan kematian jaringan, seperti pada stroke dan 

serangan jantung.  

c. Hemifilia  

Hemofilia adalah salah satu penyakit genetik yang 

disebabkan kekurangan pembekuan darah sehingga darah 

sukar membeku. 

Jantung dan Pembuluh Darah  

Jantung da pembuluh darah adalah bagian dari sistem 

Kardiovaskular. Jantung memompa darah di sistem 

tertutup pada pembuluh darah. Arteri membawa darah dari 

jantung ke kapiler dalam jaringan tubuh. Vena membawa 

darah dari kapiler dalam jaringan tubuh kembali ke 

jantung. 
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Gambar 7.17 Skema Umum Peredaran Darah.  

Sumber: Shier et al, 2001 

Pembuluh darah yang berwarna merah membawa 

darah yang kaya oksigen, yang berwarna biru membawa 

daraha yang miskin oksigen (deoksigenasi) (Shier et al, 

2001) 

 



150 | K o n D a s  I P A 2  2 0 2 0  

 

7.3.6 Jantung  

Jantung adalah pompo otot yang menghasilkan gaya 

yang digunakan untuk mengedarkan darah. Jantung 

berdenyut sekitar 72kali per menit, dan tidak berhenti 

setiap waktu dan tidak merasakan kelelahan. 

7.3.6.1 Struktur Jantung  

Ukuran jantung berbeda-beda sesuai dengan ukuran 

tubuh manusia. Pada jantung manusia dewasa lebarnya 

sekitar 9cm, 13 cm dari dasar ke puncak, dan 6 cm dari 

anterior ke posterior. Beratnya sekitar 300 g (10 oz). 

 

Gambar 7.18 Pandangan Anterior Jantung Manusia 

Sumber: Shier et al. 2001 
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7.3.6.2 Letak Jantung  

Jantung terletak di dalam rongga dada di bagian 

mediastinum, di antara paru-paru di balik tulang dada 

(sternum). Posisi jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke 

arah kirii, jadi sekitar dua pertiga jantung terletak di 

sebelah kiri. Bagian atas jantung lebih luas dibandingkan 

dengan bagian dasar. Bagian ujung jantung rmeruncing 

(berbentuk kerucut), tepat di atas diafragma. 

 

Gambar 7.19 Posisi Jantung di Rongga  

Sumber: Goodenough & McGuire, 2012; Saladin, 2009 
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7.3.6.3 Posisi Jantung  

Jantung yang tertutup dalam kantung berdinding ganda 

disebut pericardium. Dinding luar disebut kantung 

perikardial (perikardium parietal) yang tersusun oleh 

lapisan berserat yang merupakan jaringan ikat padat yang 

tidak teratur bagian dalam ditutupi oleh tipis yaitu lapisan 

serosa. Lapisan serosa bergulir ke dalam di dasar jantung 

dan membentuk epikardium (pericardium visceral) yang 

menutupi permukaan jantung. 

7.3.6.4 Dinding Jantung  

Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan, yaitu 

epikardium, miokardium, dan endocardium. Epikardium 

(perikardium viseral) adalah membran serosa pada 

permukaan jantung. Epicardium tersusun oleh epitel 

skuamosa sederhana di bagian atas ehlapisan tipis 

jaringan areolar. Pada beberapa tempat mengalami 

penebalan oleh lapisan jaringan adiposa, sedangkan di 

daerah lain itu bebas lemak. 

Endocardium, merupakan lapisan interior ruang 

jantung. Namun, endocardium tidak memiliki jaringan 
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adiposa. Endocardium meliputi permukaan katup dan terus 

menyatu dengan endotelium pembuluh darah. 

 

7.20 Gambar Pericardium dan dinding jantung 

Sumber: Saladin, 2009 

Miokardium terletak di antara kedua lapisan epicardium 

dan endokardium, tersusun oleh otot jantung. 

7.3.6.5 Ruang Jantung  

Jantung memiliki empat ruang, Dua ruang di kutub 

superior (basis) jantung yaitu atrium kanan dan atrium kiri. 

Atrium berdinding tipis, menerima darah yang kembali ke 

jantung dari pembuluh darah besar.  
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Dua ruang di bawah atrium adalah ventrikel kanan dan 

kiri. Ventrikel adalah pompa yang mengeluarkan darah ke 

dalam arteri agar tetap mengalir ke seluruh tubuh. 

7.3.6.6 Katup Jantung  

Terdapat dua jenis katup jantung, yaitu katup 

atrioventrikular (AV) dan katup semilunar. Antrioventrikular 

merupakan katup antara atrium dan ventrikel. Katup ini 

terbentuk oleh jaringan ikat fibrosa. Katup ini berfungsi 

untuk mencegah aliran balik darah dari katup 

antrioventrikular menuju atrium. Sedangkan katup 

semilunar berfungsi untuk membawa darah dari ventrikel. 

7.3.6.7 Siklus Jantung  

Siklus jantung adalah periode dimulainya satu 

denyutan jantung dari awal denyutan dan selanjutnya. 

Dimulai dari periode sistole (kontriksi), diastole dan 

istirahat.  

Periode sistole adalah keadaan jantung pada bagian 

ventrikel dalam keadaan menguap. Katup bikuspidalis dan 

trikuspidalis dalam keadaan tertutup, dan katup semilunar 

terbuka sehingga darah dari vertikel kanan mengalir ke 

arteri pulmonalis, dan masuk kedalam paru-paru kiri dan 
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kanan. Darah dari ventrikel kiri mengalir ke aorta dan 

selanjutnya beredar keseluruh tubuh.  

Periode diastole adalah keadaan dimana jantung 

mengembang. Katup bikupidalis dan trikuspidalis dalam 

keadaan terbuka sehingga darah dari atrium kiri masuk ke 

ventrikel kiri, dan darah dari atrium kanan masuk ke atrium 

kiri. Darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior 

dan inferior masuk ke atrium kanan.  

Periode istirahat adalah waktu antara periode diastole 

dengan periode sistole dimana jantung berhenti kira-kira 

10detik. – Kasron, 2011 

7.3.7 Pembuluh Darah  

Dokter Romawi Claudius Galen (129-c. 199) 

berpendapat bahwa darah mengalir bolak-balik di 

pembuluh darah, seperti udara di tabung bronkial. 

7.3.7.1 Struktur Pembuluh Darah:  

Dinding pembuluh darah  

Pada dinding pembuluh darah terdapat arteri dan vena 

yang terdiri dari tiga lapisan: 
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a. Tunika interna (tunika intima) terletak dibagian dalam 

pembuluh darah yang terdiri dari epitel skuamosa 

sederhana atau bisa disebut dengan endotelium yang 

terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan 

ikat.  

4. Tunika media atau lapisan tengah, lapisan ini adalah 

lapisan yang paling tebal. Terdiri dari otot polos, kolagen 

dan jaringan elastis.  

5. Tunika externa atau lapisan terluar yang terdiri dari 

jaringan ikat longgar yang menyatu dengan pembuluh 

darah, saraf dan organ lain. 

 

Gambar 7.21 Struktur Dinding Pembuluh Darah  

Sumber: Seeley et al, 2007 
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7.3.7.2 Jenis Pembuluh Darah  

Terdapat tiga jenis pembuluh darah arteri, kapiler, dan 

vena. Mereka membentuk sistem tertutup berbentuk 

tabung yang membawa darah dari jantung ke sel-sel tubuh 

dan kembali ke jantung. 

Vena berfungsi membawa darah dari kapiler ke seluruh 

tubuh yang tediri dari dinding tipis yang terdapat banyak 

katup mencegah darah kembali.  

Arteri Membawa darah dari jantung ke kapiler di 

seluruh tubuh. Strukturnya berupa Dinding tebal untuk 

menahan tekanan darah.  

Kapiler berfungsi untuk pertukaran materi antara 

pembuluh darah dan jaringan dan strukturnya berupa 

ukuran kecil/ mikroskopis, tersusun dari satu lapisan 

endotelium 
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Gambar 7.22 Gambar Perbandingan Dinding arteri 

dan Vena  

Sumber: Stanley,2009 

7.3.7.2 Gangguan Jantung dan Pembuluh Darah  

Otot Jantung yang Lemah  

Penyakit ini adalah penyakit bawaan sejak lahir. Orang 

yang mempunyai penyakit ini akan terhambat aktifitasnya 

karena dada akan merasa sakit dan tubuh nampak 

menjadi kebiru-biruan. Penyakit ini juga dapat 

menyebabkan sering pingsan.  
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Jantung Bocor  

Karena adanya celah serambi kanan dan kiri kerana 

tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang 

memisahkan antara kedua serambi pada saat penderita 

dalam kandungan.  

Serangan Jantung  

Serangan jantung adalah kondisi dimana jantung tidak 

berfungsi sama sekali. Kondisi seperti ini biasanya 

mendadak dan sering disebut dengan gagal jantung.  

Atherosclerosi  

Akumulasi lemak kolesterol pada dinding pembeluh 

darah.  

Stroke  

Stroke disebabkan karena pecahnya pembuluh darah 

di otak sehingga otak kekurangan oksigen yang bisa 

mengakibatkan kematian. 
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7.4 Alat Indra  

 

Gambar 7.23 Alat Indra Manusia  

Sumber: www.gurupendidikan.co.id 

Panca Indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai 

fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indra manusia 

terdiri dari lima indra yakni indra penglihat (mata), indra 

pendengar (telinga), indra pembau/pencium (hidung), indra 

pengecap (lidah) dan indra peraba (kulit). 

7.4.1 Mata  

 

Gambar 7.24 Mata Manusia  

Sumer: www.fisikabc.com 
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Bola mata terletak pada rangka tengkorak, dilindungi 

oleh tulang dahi dan tulang pipi. Mata merupakan alat 

pengelihatan.  

1) Mata Bagian Luar 

a. Alis mata : melindungi mata dari tetesan 

keringat. 

b. Kelopak mata  : melindungi bola mata dari 

debu dan sentuhan benda lain 

c. Bulu mata : melindungi mata dari cahaya yang 

menyilaukan 

d. Kelenjar air mata : membasahi dan 

membersihkan bola mata 

2) Mata Bagian Dalam 

a. Kornea mata/selaput bening : melindungi bola 

mata 

b. Pupil/anak mata : mengatur intensitas 

(banyak/sedikitnya) cahaya yg masuk ke mata 

c. Iris/selaput pelangi : mengatur pembukaan 

besar kecilnya pupil, dan memberi warna pada 

mata  

d. Lensa mata memfokuskan cahaya dan 

membentuk bayangan benda 
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e. Retina/selaput jala : menangkap bayangan 

benda yg dibentuk oleh lensa 

f. Saraf pengelihatan : meneruskan bayangan 

benda dari retina menuju otak.  

Gangguan pada mata dapat menyebabkan 

pengelihatan menjadi tidak jelas. Beberapa gangguan 

mata sebagai berikut : 

1. Miopi/rabun jauh : yaitu mata tidak dapat melihat 

benda-benda jauh dengan jelas. Miopi dapat diatasi 

dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. 

2. Hipermetropi/rabun dekat   : yaitu mata tidak dapat 

melihat benda-benda dekat dengan jelas. 

Hipermetropi dapat diatasi dengan menggunakan 

kacamata berlensa cembung. 

3. Presbiopi/mata  : yaitu mata tidak dapat melihat benda 

dekat dan jauh dengan jelas, Presbiopi umumnya 

terjadi pada orang tua. Presbiopi disebabkan karena 

kendurnya otot-otot mata. Presbiopi dapat diatasi 

dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap yg 

terdiri dari lensa negatif dan positif.  

4. Astigmatis : yaitu mata tidak dapat membedakan garis-

garis sejajar secara bersamaan. Astigmatisme dapat 
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diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa 

silindris. 

7.4.2 Hidung  

 

Gambar 7.25 Hidung  
Sumer: informazone.com 

Hidung merupakan indra penciuman/pembau. Bagian 

yg sangat peka terhadap bau berada dibagian atas rongga 

hidung. 

Bagian hidung terdiri atas lubang hidung, rambut 

hidung, selaput hidung, rambut hidung, dan saraf pembau. 

Lubang hidung berfungsi untuk jalan masuk dan 

keluarnya udara, rambut hidung untuk menyaring kotoran 

yg masuk, dan selaput lender untuk menjaga kelembapan 

udara. 

Gangguan pada hidung, misalnya sakit flu, 

menyebabkan indra penciuman kurang mampu menerima 

rangsang dari luar sehingga dapat mengurangi selera 

makan. Selain sakit flu, gangguan hidung juga dapat 
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terjadi karena pilek dan sinusitis, yaitu radang pada rongga 

sekitar hidung. 

7.4.3 Telinga  

 

Gambar 7.26 Telinga  
Sumber: deaananda27.blogspot.com 

Telinga merupakan indra pendengaran. Aneka ragam 

bunyi dapat didengar karena adanya telinga. Telinga terdiri 

atas beberapa bagian sebagai berikut : 

1. Telinga bagian luar, terdiri atas daun telinga dan 

saluran/lubang telinga.  

Fungsinya sebagai berikut :  

a. Daun telinga : menangkap gelombang bunyi. 

b. Saluran telinga : jalan masuk ke bunyi ke dalam 

telinga dan enghasilkan minyak serumen untuk 

mencegah binatang-binatang kecil yg masuk ke 

dalam telinga, dan membunuh kuman yg masuk ke 

dalam telinga.  
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2. Telinga bagian tengah, terdiri atas selaput gendang, 

tiga tulang pendengaran ( tulang martil, tulang 

landasan, dan tulang sanggurdi ) dan saluran 

Eustachius. fungsinya sebagai berikut :  

a. Selaput gendang, berfungsi untuk menerima 

getaran bunyi yg ditangkap oleh daun telinga. 

b. Tulang pendengaran, berfungsi untuk 

menghantarkan getaran dari selaput gendang ke 

telinga bagian dalam. 

c. Saluran eustachius, merupakan saluran 

penghubung antara telinga bagian tengah dan 

rongga mulut untuk menjaga agar tekanan udara 

di dalam rongga telinga dan tekanan udara luar 

selalu sama.  

3. Telinga bagian dalam, terdiri atas tingkap jorong, 

tingkap bulat, rumah siput(kokhlea) dan tida saluran 

setengah lingkaran. Fungsinya sebagai berikut : 

a. Tingkap jorong, berfungsi untuk menerima getaran 

bunyi dari gendang telinga dan tulang-tulang 

pedengaran 

b. Tingkap bulat, berfungsi untuk meneruskan 

getaran dari tingkap jorong ke rumah siput. 
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c. Rumah siput, berfungsi sebagai cairan yg dapat 

menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf 

pendengaran. 

d. Saluran setengah lingkaran, berfungsi sebagai alat 

keseimbangan tubuh. 

7.4.4 Lidah  

 

Gamba 7.27 Lidah  
Sumber: haloedukasi.com 

Lidah merupakan indra pengecap. Permukaan lidah 

dipenuhi oleh bintil-bintil yg disebut papilla. Pada papila 

terdapat syaraf pengecap rasa yg terdiri atas rasa manis, 

asin, asam, dan pahit. Daerah lidah yg peka terhadap rasa 

terletak pada : 

1. Ujung depan lidah peka terhadap rasa manis 

2. Tepi/pinggir depan lidah peka terhadap rasa asin 

3. Tepi/pinggir belakang lidah peka terhadap rasa asam 

4. Bagian belakang/pangkal lidah peka terhadap rasa 

pahit 
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Beberapa penyakit yg dapat merusak indra pengecap 

adalah sakit gigi dan sariawan, Sariawan disebabkan oleh 

kekurangan vitamin C. 

7.4.5 Kulit  

 

Gambar 7.28 Kulit  

Sumber: www.pelajaran.co.id 

Kulit merupakan indra peraba. Kulit berfungsi untuk ;  

1. Membedakan permukaan kasar dan halus 

2. Membedakan panas dan dingin 

3. Melindungi rangka 

4. Mengatur suhu tubuh 

5. Mencegah masukna bibit penyakit dari luar 

6. Membuat vitamin D 

Kulit terdiri atas dua lapisan, yaitu : 

1. Lapisan luar/epidermis, tersusun atas kulit ari dan 

lapisan Malpighi.  
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2. Lapisan dalam/dermis, tersusun atas jaringan lemak, 

kelenjar keringat, saluran keringat, dan kelenjar 

minyak.  

Penyakit kulit umumnya disebabkan oleh jamur. 

Beberapa penyakit kulit di antaranya adalah, panu, kadas, 

kurap, dan kutu air. 

7.5 Pertumbuhan dan Perkembangan  

Perkembangbiakan manusia dimulai dari pertemuan 

antara sel sperma dan sel telur pada Rahim ibu. 

Pertemuan sel sperma dan sel telur menghasilkan janin. 

Janin tumbuh dan berkembang di dalam Rahim ibu selama 

9bulan 10hari, sebelum akhirnya dilahirkan. Selama 

tumbuh dan berkembangnya janin didalam Rahim ibu, ibu 

dikatakan mengalami kehamilan. 

Kehidupan manusia setelah lahir mengalami 

perkembangan:  

1. Balita   : 0-5tahun 

2. Anak-anak  : 5-10tahun 

3. Masa pubertas : 10-21tahun 

4. Dewasa  : 21-60tahun 

5. Lanjut usia     : 60tahun keatas 
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7.5.1. Pubertas  

Masa pubertas ditandai oleh adanya perubahan fisik, 

emosi, kehidupan social dan pemikiran. 

Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik tubuh. 

perubahan ini berkaitan dengan berfungsinya alat kelamin 

untuk bereproduksi sehingga dapat menghasilkan 

keturunan ( berkembang biak).  

Perubahan emosi, perubahan emosi tidak menentu 

akibat perubahan hormon. 

Perubahan kehidupan social,laki-laki dan perempuan 

berusaha keras untuk diterima di lingkungan sebayanya. 

Perubahan pemikiran, perkembangan pemikiran 

sangat pesat. 

Perubahan fisik pada tubuh laki-laki, sebagai berikut : 

a. Perubahan primer, ditandai oleh keluarnya sperma 

untuk pertama kalinya dari kemaluan/penis laki-laki yg 

disebut dengan mimpi basah. 

b. Perubahan sekunder, ditandai dengan tumbuhnya 

jakun, dada terlihat lebih bidang, dan mulai tumbuh 
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kumis, janggut, rambut ketiak, dan rambut disekitar 

pangkal penis. 

Perubahan fisik pada tubuh perempuan, sebagai 

berikut : 

a. Perubahan primer, ditandai dengan mulai mengalami 

menstruasi.  

b. Perubahan sekunder, ditandai dengan payudara dan 

pinggul membesar, rambut di ketiak dan di kemaluan 

(vagina) mulai tumbuh.  
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