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BAB I 

KLASIFIKASI TUMBUHAN MONOKOTIL 

DAN DIKOTIL 

 

A. Klasifikasi Tumbuhan 

1. Praktikum Klasifikasi Tumbuhan 

a. Praktikum Biji-Bijian 

Alat : Silet/Pinset 

Bahan : 

1. Bawang putih  5. Rambutan 

2. Jahe   6. Kacang tanah 

3. Kencur  7. Jeruk 

4. Pete   8. Kunir 

 

 Gambar 1.1 Bahan Praktikum Biji-Bijian 

  



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 2 

b. Praktikum Tumbuhan  

Bahan : 

1. Tumbuhan kacang hijau 

2. Tumbuhan padi 

3. Tumbuhan jagung 

4. Tumbuhan cabai 

5. Tumbuhan kedelai 

6. Tumbuhan bawang merah 

 

Gambar 1.2 Bahan Praktikum Tumbuhan 

c. Langkah Kerja : 

1. Amatilah tumbuhan yang kalian bawa satu per 

satu secara berurutan amati ciri akar, batang, 

dan daun. 

2. Masukkan data ke dalam tabel. 

3. Gambarkan struktur morfologi akar, batang 

dan daun tumbuhan dikotil dan monokotil.  
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4. Ambillah biji yang sudah kalian bawa, belah 

menjadi dua, amati biji tersebut termasuk 

berkeping satu atau berkeping dua. 

5. Gambarlah bagian-bagiannya! 

2. Hasil Praktikum 

Pada praktikum biji-bijian yang telah dilakukan, 

beberapa biji dapat digolongkan menjadi tanaman 

monokotil dan dikotil dengan melihat morfologi dari biji 

yang telah dipotong menjadi dua. Data dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 

Hasil Praktikum Biji-Bijian 

 

 

Berikut bagian-bagian dari biji pada tumbuhan 

monokotil dan dikotil. 

a. Biji tumbuhan monokotil 
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Gambar 1.3 Struktur Biji Tumbuhan Monokotil 

b. Biji tumbuhan dikotil 

 

Gambar 1.4 Struktur Biji Tumbuhan Dikotil 

 

Sedangkan pada praktikum tumbuhan yang telah 

dilakukan, beberapa tumbuhan dapat digolongkan 

menjadi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil 

setelah mengamati beberapa aspek pada tumbuhan 

tersebut, seperti akar, batang, serta susunan tulang 

daun pada masing-masing tumbuhan. 

 

Tabel 1.2 

Hasil Praktikum Tumbuhan 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 5 

 

 

Berikut struktur morfologi akar, batang, daun, biji, dan 

bunga sebagai acuan membedakan tumbuhan 

monokotil dan dikotil. 

 

Gambar 1.5 Struktur Morfologi Akar, Batang, Daun, 

Biji, dan Bunga Tumbuhan Monokotil dan Dikotil 
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, biji 

jeruk, jahe, rambutan, kacang tanah, kacang hijau, 

petai, dan kedelai merupakan biji tumbuhan monokotil 

karena memiliki biji tunggal dan tidak terbelah 

(Saktiyono : 1989). Sedangkan bawang putih dan 

kencur merupakan biji tumbuhan dikotil karena 

memiliki biji terbelah dan memiliki dua daun lembaga 

(Suprapto : 1994). 

Pada praktikum tumbuhan yang telah dilakukan, 

tumbuhan padi, jagung, dan bawang merah 

diklasifikasikan menjadi tumbuhan monokotil karena 

memiliki ciri tumbuhan monokotil, yakni akar serabut, 

batang yang berkambium, serta tulang daun yang 

sejajar (Saktiyono : 1989). Sedangkan tumbuhan 

kedelai, kacang hijau, dan cabai diklasifikasikan 

menjadi tumbuhan dikotil karena memiliki ciri-ciri 

tumbuhan dikotil, yakni memiliki akar tunggal, batang 

yang tidak berkambium, serta tulang daun yang 

menyirip (Kambell : 1992). 

Klasifikasi tumbuhan merupakan pembentukan dari 

sejumlah kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan 

yang ada di bumi, sehingga dapat disusun suatu 

takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki 

kehidupan. 
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Nurcahyo menjelaskan bahwa sistem klasifikasi 

tumbuhan dibagi menjadi tiga. Pertama, sistem 

klasifikasi alami, didasarkan pada bentuk tumbuhan 

yang dapat dilihat oleh mata manusia biasa 

(morfologi). Dipelopori oleh Theophrastus. Klasifikasi 

ini dibagi menjadi empat kelompok, semak, pohon, 

herba, dan perdu. 

Kedua, sistem klasifikasi buatan, didasarkan pada 

pengaruh tumbuhan pada manusia. Dipelopori oleh 

Carolus Linnaeus. Misal, beracun atau berguna, 

piaraan atau liar, dengan menggunakan sistem 

hierarki. 

Ketiga, sistem klasifikasi filogenetik, didasarkan pada 

urutan perkembangan makhluk hidup (filogeni) untuk 

mengetahui hubungan kekerabatan antar tumbuhan. 

Dipelopori oleh Charles Darwin. 

 

B. Tumbuhan Dikotil 

Dicotylédone atau tumbuhan berbiji terbelah adalah 

tumbuhan yang memiliki bij berkeping dua, yang 

merupakan cabang dari tumbuhan Angiospermae 

(Kimball : 1992) . Dikotil merupakan kelas tanaman yang 

memiliki karakteristik serupa dengan tanaman berbunga, 

memiliki sepasang daun pembentukan (kotiledon). Daun 

lembaga ini terbentuk dari tahap awal berupa benih dan 
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sebgian besar anggotanya mudah terbeah menjadi dua 

bagian. 

Tanaman dikotil dapat diklasikasikan pada kelas 

magnoliospida. Kelas pada tanaman dikotil, kerap 

digunakan sebagai nama takson untuk semua jenis 

bunga yang tidak termasuk dalam tanaman monokotil. 

Nama Magnoliospida sering digunakan untuk mengubah 

nama sistem asupan terstruktur pada divisi. 

Pengelompokan tanaman dikotil berdasarkan klas 

dicotyleoneae yaitu kelas tumbuhan berdaun forum 

lengkap. 

Crouquist (1981) mengakui bahwa kelompok 

tumbuhan dikotil sebagai takson dan Crouquist menamai 

dengan kelas Magnoliopsida. Dasar penamaan ini adalah 

menggantikan akhran –acaea dalam kelas 

Magnoliopsida dengan akhiran –opsida. Magnolipsida 

merupakan nama yang dipakai untuk menggantikan 

nama yang dipakai dalam sistem klasifikasi lama, kelas 

Dicotyledoneae. 

Menurut Kimball (1992), tumbuhan dikotil memiliki 

beberapa ciri-ciri, di antaranya sebagai berikut : 

1. Memiliki batang yang bercabang; 

2. Batangnya berkambium; 

3. Memiliki sistem akar tunggang; 

4. Memiliki tulang daun yang menyirip; 

5. Memiliki ikatan pembuluh kolateral terbuka. 
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Menurut Saktiyono (1989) ciri-ciri tumbuhan dikotil di 

yakni : 

1. Memiliki batang yang berkambium; 

2. Memiliki cabang ikatan pembuluh kolateral; 

3. Memiliki sistem akar tunggang; 

4. Memiliki pembuluh angkut yang tersusun dalam 

lingkaran; 

5. Memiliki sepasang daun lembaga. 

Sejalan dengan Kimball dan Saktiyono, Suprapto 

(1994) menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dikotil, yaitu : 

1. Memiliki dua daun lembaga; 

2. Tidak memiliki pelindung khusus pada akar dan pucuk 

lembaga; 

3. Pada batang bagian bawah lebih besar daripada 

bagian ujungnya; 

4. Memiliki batang yang berkambium. 

Beberapa jenis tumbuhan dikotil di antaranya: 

1. Suku jambu-jambuan (Mirtaceae), misalnya: cengkih, 

jambu biji, jambu air, jambu monyet, jamblang. 

2. Suku terung-terungan (Solanaceae), misalnya: terong, 

kentang, cabai, tomat, dan kecubung. 

3. Suku getah-getahan (Euhorbiaceae), misalnya: 

singkong, jarak, karet, puring. 

 

C. Tumbuhan Monokotil 
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Tumbuhan monokotil merupakan salah satu 

tumbuhan dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga 

yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu 

daun lembaga (Saktiyono : 1989). Jenis kelompok 

tumbuhan ini adalah takson pada klasifikasi yang 

terstruktur dari berbagai tanaman dan juga mendapat 

banyak nama ilmiah seperti Liliospida, 

Monocotyledoneae, dan Liliidae.  

Tanaman monokotil atau sering dikenal sebagai 

tanaman berbiji satu. Tumbuhan monokotil adalah salah 

satu dari dua kelompok utama tanaman berbunga yang 

bijinya tidak mengalami pembelahan yang disebabkan 

oleh kenyataan bahwa monokotil hanya memiliki satu 

daun pembentukan. 

Menurut Saktiyono (1989), ciri-ciri tumbuhan 

monokotil sebagai berikut : 

1. Memiliki batang yang tidak bercabang; 

2. Memiliki ikatan pembuluh yang tertutup; 

3. Memiliki batang yang tidak berkambium; 

4. Memiliki akar serabut; 

5. Memiliki biji bekeping satu; 

6. Jumlah kelopak bunga dengan kelipatan tiga. 

Sejalan dengan Saktiono, menurut Mukhtar (1992) 

dalam tumbuhan monokotil memiliki beberapa ciri-ciri, 

yaitu : 

1. Memiliki batang yang tidak bercabang; 
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2. Memiliki batang yang tidak berkambium; 

3. Memiliki sistem akar serabut; 

4. Memiliki tulang daun sejajar; serta 

5. Memiliki ikatan pembuluh koklea. 

Beberapa contoh tanaman monokotil adalah sebagai 

berikut, di antaranya : 

1. Jagung (Zea mays); 

2. Padi (Oryza sativa); 

3. Anggrek (Cymbidium hookerianum); 

4. Putri malu (Mimosa pudica); 

5. Pisang (Musa). 

 

D. Perbedaan Tumbuhan Monokotil dan Dikotil 

Tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki beberapa 

perbedaan yang mencolok, mulai dari akar, batang, 

bentuk tulang daun, jumlah kelopak bunga, bahkan 

bijinya. Berikut adalah tabel perbedaan antara tumbuhan 

monokotil dan dikotil menurut Tetty Setiowati dan 

Deswaty Furqonita (2007). 

Tabel 1.3 

Perbedaan Tumbuhan Monokotil dan Dikotil 
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Sumber : zonareferensi.com 

Perbedaan Tumbuhan Monokotil dan Dikotil 

1. Bagian Akar 

 

Gambar 1.6 Perbedaan Akar Dikotil dan Monokotil 

Sumber : materibelajar.co.id 

Tumbuhan Monokotil: 

a. Jumlah xylem dan floem sangat banyak dan 

berselang seling; 
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b. Memiliki inti dan empulur yang besar; 

c. Perisikel terdiri dari beberapa lapis sel; 

d. Dapat membentuk akar lateral; 

e. Memiliki sistem akar serabut. 

 

Tumbuhan Dikotil: 

a. Floem terletak di bagian luar xylem, yang dibatasi 

oleh cambium, sedangkan xylem terletak di bagian 

tengah akar; 

b. Tidak memiliki empulur; 

c. Perisikel hanya terdari dari selapis sel; 

d. Pembuluh xilem memiliki dinding tebal, sedikit 

serat, tetapi parenkim banyak; 

e. Memiliki sistem akar tunggal. 

2. Bagian Batang 

Tumbuhan Monokotil 

 

Gambar 1.7 Struktur Penampang Batang Monokotil 

Sumber : materi belajar.co.id 
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a. Tidak memiliki kambium pada batangnya; 

b. Pertumbuhan sekunder jarang ditemui; 

c. Rambut di bagian epidermis tidak ditemui; 

d. Selubung berkas pengangkut melindungi berkas 

pengangkut; 

e. Tidak memiliki parenkim floem; 

f. Sklerenkim merupakan lapisan yang berada di 

bawah epidermis (hypodermis); 

g. Memiliki berkas pengangkut yang tersebar dan 

berbeda-beda ukurannya. 

Tumbuhan Dikotil 

 

Gambar 1.8 Struktur Melintang Batang Dikotil 

Sumber : materibelajar.co.id 

a. Batangnya  berkambium; 

b. Tidak memiliki rongga pada berkas pengangkut; 

c. Tidak terdapat selubung berkas pengangkut; 

d. Adanya parenkim floem; 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 15 

e. Memiliki meristem latera yang menyebabkan 

pertumbuhan sekunder; 

f. Memiliki berkas pengangkut dengan ukuran yang 

seragam; 

g. Memiliki parenkim dalam jumlah yang sedikit; 

h. Pembuluh dalam xylem berukuran kecil, 

pertumbuhannya membentuk lingkaran tahunan 

yang sering digunakan untuk mengetahui umur 

tumbuhan; 

i. Hypodermis biasanya berupa kolenkim; 

j. Pada jaringan epidermis lapi tunggal terdapat 

rambut dengan kultikultura yang tebal. 

3. Bagian Daun 

Tumbuhan Monokotil (Tjitrosoepomo, 2012) 

 

Gambar 1.9 Struktur Melintang Daun Monokotil 

Sumber : materiajar.co.id 
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a. Memiliki sel kipas (bulliform cells/motor) pada 

epidermis atas yang berfungsi untuk menutup 

(daun menggulung) dan membuka daun; 

b. Merupakan tanaman isobilateral; 

c. Sklerenkim membentuk selubung berkas 

pengangkut; 

d. Pada pembuluh xylem tersusun dari dua 

protoxylem dan dua metaxylem; 

e. Terdapat stomata pada epidermis atas dan bawah 

(amphistomatic); 

f. Tulang daun monokotil berbentuk melengkung 

atau sejajar. 

Tumbuhan Dikotil 

 

Gambar 1.10 Struktur Melintang Daun Dikotil 

Sumber : materibelajar.co.id 

a. Pada pembuluh xylem komponen penyusunnya 

mayoritas protoxilem dan metaxilem; 
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b. Stomata bisa ditemui hanya pada epidermis 

bawah (hypostomatic); 

c. Termasuk tanaman dorsiventral; 

d. Jaringan mesofil terbagi atas jaringan palisade dan 

jaringan parenkim spons; 

e. Kelenkim membentuk selubung berkas 

pengangkut; 

f. Tulang daun dikotil berbentuk menjari. 

4. Bagian Biji 

 

Gambar 1.11 Perbedaan Biji Monokotil dan Dikotil 

Sumber : hijaukan.com 

 

Perbedaan mencolok pada biji tumbuhan 

monokotil dan dikotil adalah pada keping bijinya. 

Tumbuhan monokotil dengan satu keping biji, di mana 

biji tersebut tidak akan mengalami pembelahan saat 

berkecambah. Sedangkan pada tumbuhan dikotil 

dengan dua keping biji, di mana biji tersebut akan 

membelah menjadi dua saat berkecambah. 
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5. Bagian Bunga 

 

Gambar 1.12 Perbedaan Jumlah Kelopak Bunga 

Monokotil dan Dikotil 

Sumber : amogguru.com 

 

Perbedaan mencolok juga terdapat pada jumlah 

kelopak bunga tumbuhan monokotil dan dikotil. 

Kelopak bunga pada tanaman monokotil umumnya 

berjumlah kelipatan 3. Sedangkan kelopak bunga 

pada tanaman dikotil umumnya berjumlah kelipatan 2, 

4, atau 5. 

6. Perbedaan Famili Tumbuhan dikotil dan monokotil 

Tabel 1.4 

Perbedaan Famili Tumbuhan Monokotil dan Dikotil 

Famili Tumbuhan Dikotil Famili Tumbuhan 

Monokotil 

Euphorbiaceae (Jarak-

jarakan) contoh : jarak, ubi, 

Graminae (Rumut-

rumputan), contoh : 
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karet padi, jagung 

Leguminoceae (Polong-

polongan), contoh : kacang, 

pete 

Palmae (Pinang-

pinangan), contoh : 

sagu, kelapa 

Solanaceae (Terung-

terungan), contoh : tomat, 

cabai, terong 

Musaceae (Pisang-

pisangan), contoh : 

pisang raja, pisang 

ambon 

Myrtaceae (Jambu-

jambuan), contoh : jambu 

air, jambu biji 

Orchidaceae (Anggrek-

angrekan), contoh : 

anggrek, vanili 

Compositae 

(Komposite), contoh : 

bunga matahari 

Zingiberaceae (Jahe-

jahean), contoh : kunyit, 

jahe 

 

Sumber : gurusekolah.co.id   
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BAB II 

KLASIFIKASI HEWAN 

 

A. Klasifikasi Hewan 

1. Praktikum Klasifikasi Hewan 

a) Lihatlah keadaan sekitar. Tuliskan hewan yang 

ada di sekitarmu maupun sekitar rumahmu! 

a. Ayam   k. Sapi  

b. Tikus   l.   Ular 

c. Katak   m. Kura-kura 

d. Ikan cupang  n.  Marmut 

e. Burung love bird o.  Anjing 

f. Kelinci   p.  Angsa 

g. Bebek   q.  Cicak 

h. Kambing  r.   Tokek 

i. Kucing   s.  Merak 

j. Bunglon  t.   Hamster 

 

b) Langkah Kerja : 

a. Amatilah daftar hewan di atas. 

b. Klasifikasikan hewan-hewan di atas 

berdasarkan jenis makanan, cara bergerak, 

tempat hidup, cara berkembang biak, jenis 

penutup tubuh, serta alat pernafannya! 

c. Klasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel tiap 

golongan! 
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2. Hasil Praktikum 

a) Klasifikasi Hewan Berdasarkan Jenis Makanan 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Hewan Berdasarkan Jenis Makanan 

No. Jenis Makanan 

Karnivora Herbivora Omnivora 

1. Katak Burung Love 

Bird 

Ayam 

2. Ikan Cupang Kelinci Tikus 

3. Kucing Kambing Bebek 

4. Bunglon Sapi Merak 

5. Ular Kura-kura  

6. Anjing Marmut  

7. Cicak Angsa  

8. Tokek Hamster  

 

b) Klasifikasi Hewan Berdasarkan Cara Bergerak 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Hewan Berdasarkan Cara Bergerak 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 22 

 

 

c) Klasifikasi Hewan Berdasarkan Tempat Hidup 

Tabel 2.3 

Klasifikasi Hewan Berdasarkan Tempat Hidup 

No. Tempat Hidup 

Darat Air Amphibi 

1. Ayam Ikan Cupang Katak 

2. Tikus  Ular 

3. Burung Love 

Bird 

 Kura-kura 

4. Kelinci   

5. Bebek   
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6. Kambing   

7. Kucing   

8. Bunglon   

9. Sapi   

10. Marmut   

11. Anjing   

12. Angsa   

13. Cicak   

14. Tokek   

15. Merak   

16. Hamster   

 

d) Klasifikasi Hewan Berdasarkan Cara Berkembang 

Biak 

Tabel 2.4 

Klasifikasi Hewan Berdasarkan Cara Berkembang 

Biak 

No. Cara Berkembang Biak 

Ovipar Vivipar Ovovivipar 

1. Ayam Tikus Ular 

2. Katak Kelinci  

3. Ikan Cupang Kambing  

4. Burung Love Kucing  
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Bird 

5. Bebek Sapi  

6. Bunglon Anjing  

7. Kura-Kura Hamster  

8. Marmut   

9. Angsa   

10. Cicak   

11. Tokek   

12. Merak   

 

e) Klasifikasi Hewan Berdasarkan Jenis Penutup 

Tubuh 

Tabel 2.5 

Klasifikasi Hewan Berdasarkan Jenis Penutup 

Tubuh 
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f) Klasifikasi Hewan Berdasarkan Alat Pernapasan 

Tabel 2.6 

Klasifikasi Hewan Berdasarkan Alat Pernapasan 

No. Alat Pernapasan 

Paru-Paru Insang Pundi-Pundi 

Udara dan 

Paru-Paru 

Kulit 

1. Ayam Katak Burung Love 

Bird 

Ular 

2. Tikus Ikan Cupang Angsa  

3. Kelinci    

4. Bebek    

5. Kambing    

6. Kucing    

7. Bunglon    

8. Sapi    

9. Kura-Kura    

10. Marmut    

11. Anjing    

12. Cicak    

13. Tokek    

14. Merak    

15. Hamster    
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan 

kepada daftar hewan yang dituliskan di atas, terdapat 

beberapa klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan, 

cara bergerak, tempat hidup, cara berkembang biak, 

jenis penutup tubuh, serta alat pernafannya. Berikut 

penjelasannya. 

Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dibagi 

menjadi tiga jenis, yakni karnivora (pemakan daging), 

herbivora (pemakan tumbuhan), dan omnivora (pemakan 

daging dan tumbuhan). Dalam daftar hewan yang telah 

disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

hewan yang termasuk karnivora adalah katak, ikan 

cupang, kucing, bunglon, ular, anjing, cicak, dan tokek, 

karena hewan-hewan tersebut makanan utamanya 

berupa daging atau serangga dan memiliki ciri-ciri hewan 

karnivora seperti yang dijelaskan oleh Andri, dkk. (2012). 

Hewan yang termasuk herbivora adalah burung love bird, 

kelinci, kambing, sapi, kura-kura, marmot, angsa, dan 

hamster, karena hewan-hewan tersebut makanan 

utamanya berupa tumbuhan (baik berupa biji, daun, 

batang, akar, atau buahnya) dan memiliki ciri-ciri hewan 

herbivora seperti yang dijelaskan oleh Andri, dkk. (2012). 

Hewan yang termasuk omnivora adalah ayam, tikus, 

bebek, dan merak, karena hewan-hewan tersebut dapat 

makan berupa daging maupun tumbuhan dan memiliki 
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ciri hewan omnivora seperti yang dijelaskan oleh Andri, 

dkk. (2012). 

Berdasarkan cara bergerak, hewan dapat dibagi menjadi 

lima jenis, yaitu hewan yang dapat bergerak dengan 

berjalan, melompat, berenang, terbang, maupun 

merayap. Dalam daftar hewan yang telah disebutkan di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hewan yang cara 

bergeraknya dengan berjalan adalah ayam, tikus, bebek, 

kambing, kucing, bunglon, sapi, marmut, anjing, angsa, 

dan hamster, karena memiliki kaki yang berfungsi 

dengan baik untuk berjalan dan berlari. Hewan yang cara 

bergeraknya dengan melompat adalah katak dan kelinci, 

karena memiliki kaki yang berfungsi dengan baik untuk 

melompat, bukan berjalan seperti hewan berkaki empat 

pada umumnya. Hewan yang cara bergeraknya dengan 

berenang adalah ikan cupang, karena memiliki sirip 

sebagai alat bantu berenang dalam air (Daroji : 2002). 

Hewan yang cara bergeraknya dengan terbang adalah 

burung love bird dan merak, karena memiliki sayap 

sebagai alat bantu untuk terbang. Hewan yang cara 

bergeraknya dengan merayap atau melata adalah ular, 

kura-kura, cicak, dan tokek, karena sebagian besar reptil 

menggunakan kaki dan perutnya sebagai alat bantu 

dalam bergerak (Daroji : 2005). 
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Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu hewan yang hidup di darat, air, maupun 

amphibi. Dalam daftar hewan yang telah disebutkan di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hewan yang 

termasuk hewan darat adalah ayam, tikus, burung 

lovebird, kelinci, bebek, kambing, kucing, bunglon, sapi, 

marmut, anjing, angsa, cicak, tokek, merak, dan hamster, 

karena hewan-hewan tersebut mayoritas hidupnya 

berada di darat dan memiliki ciri-ciri hewan darat seperti 

yang disebutkan oleh Yousnelly, dkk. (2010). Hewan 

yang termasuk hewan air adalah ikan cupang, karena 

ikan cupang hanya dapat hidup di dalam air dan memiliki 

ciri-ciri hewan air seperti yang disebutkan oleh Yousnelly, 

dkk. (2010). Hewan yang termasuk hewan amphibi 

adalah katak, ular, dan kura-kura, karena hewan-hewan 

tersebut mampu hidup didua alam, yakni darat dan laut 

dan memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Yousnelly, dkk. 

(2010). 

Berdasarkan cara berkembangbiaknya, menurut 

Haryanto (2012) hewan dibagi menjadi empat jenis, yaitu 

dengan cara ovipar (bertelur), vivipar (beranak), 

ovovivipar (beranak bertelur), dan tunas. Namun, karena 

pada daftar hewan di atas tidak ada hewan yang 

berkembangbiak dengan cara bertunas, maka hanya 

ditulis tiga cara dalam berkembangbiak. Dalam daftar 

hewan yang telah disebutkan di atas, dapat diambil 
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kesimpulan bahwa hewan yang berkembangbiak dengan 

cara ovipar adalah ayam, katak, ikan cupang, burung 

love bird, bebek, bunglon, kura-kura, marmot, angsa, 

cicak, tokek, dan merak, karena hewan-hewan tersebut 

berkembangbiak dengan cara bertelur dan memiliki ciri-

ciri hewan ovipar, yakni tidak memiliki daun telinga dan 

tidak memliki kelenjar susu. Hewan yang berkembang 

biak dengan dengan cara vivipar adalah tikus, kelinci, 

kambing, kucing, sapi, anjing, dan hamster, karena 

hewan-hewan tersebut berkembangbiak dengan cara 

beranak dan melahirkan sehigga memiliki kelenjar susu 

untuk menyusui anaknya. Selain itu, hewan-hewan 

tersebut juga memiliki daun telinga yang menjadi ciri 

khusus hewan vivipar. Hewan yang berkembangbiak 

dengan cara ovovivipar adalah ular, karena ular dalam 

berkembangbiak melakukan dengan dua cara yakni 

bertelur beranak. 

Berdasarkan jenis penutup tubuhnya, hewan dibagi 

menjadi tujuh jenis. Namun, karena pada daftar hewan di 

atas ada beberapa hewan yang tidak termasuk dalam 

jenis penutup tubuh yang lain, maka hanya ditulis lima 

jenis penutup tubuh hewan, yakni bulu, rambut (tebal dan 

halus), kulit bersisik, kulit kering bersisik, dan kulit 

berlendir. Dalam daftar hewan yang telah disebutkan di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hewan yang 

termasuk jenis penutup tubuh berupa bulu adalah ayam, 
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burung love bird, bebek, angsa, dan merak, karena 

hewan-hewan tersebut termasuk jenis hewan unggas 

dan burung yang mana penutup tubuhnya berupa bulu 

yang berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh air dan 

suhu dingin (Said : 2014). Hewan yang termasuk jenis 

penutup tubuh berupa rambut halus adalah tikus, 

kambing, sapi, marmut, anjing, dan hamster, karena 

hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan rumahan, 

adapun hewan buas juga memiliki penutup tubuh berupa 

rambut, baik rambut tebal maupun halus. Hewan yang 

termasuk jenis penutup tubuh berupa rambut tebal 

adalah kelinci dan kucing, selain karena alasan kedua 

hewan tersebut merupakan hewan rumahan, hewan 

tersebut juga merupakan mamalia yang mana terdapat 

filament protein yang tumbuh dari folikel kulit berupa 

rambut. Baik rambut halus maupun rambut tebal 

berfungsi selain menjadi penutup tubuh juga berfungsi 

sebagai pemberi kehangatan pada tubuh hewan, sebagai 

penyangga benturan, dan sebagai alat sensorik 

(Rostamailis : 2008). Hewan yang termasuk jenis 

penutup tubuh berupa kulit bersisik adalah ikan, karena 

sisik merupakan pelindung tubuh dari sebagian besar 

ikan yang ada di bumi. Selain sisik, terdapat kulit tipis 

yang berada di luar sisik yang mengandung lender yang 

berfungsi sebagai antiseptic untuk membebaskan kulit 

ikan dari jamur dan bakteri (Djuhanda : 1981). Hewan 
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yang termasuk jenis penutup tubuh berupa kulit kering 

bersisik adalah ular, kura-kura, cicak, tokek, dan bunglon, 

karena hewan-hewan tersebut termasuk hewan melata 

yang memiliki penutup tubuh berupa kulit kering bersisik 

yang berfungsi untuk melindungi dari kekeringan dan 

bersifat tahan air (George : 2005). Hewan yang termasuk 

jenis penutup tubuh berupa kulit berlendir adalah katak, 

karena kulit katak berfungsi sebagai alat pernapasan 

juga untuk menjaga kelembapan suhu karena katak 

hidup didua alam. 

Berdasarkan jenis alat pernapasannya, hewan dibagi 

menjadi lima jenis. Namun, karena pada daftar hewan di 

atas ada beberapa hewan yang tidak termasuk dalam 

jenis alat pernapasan yang lain, maka hanya ditulis 

empat jenis alat pernapasan pada hewan, yakni paaru-

paru, insang, pundi-pundi udara dan paru-paru, serta 

kulit. Dalam daftar hewan yang telah disebutkan di atas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa hewan yang 

menggunakan jenis alat pernapasan berupa paru-paru 

adalah ayam, tikus, kelnci, bebek, kambing, kucing, 

bunglon, sapi, kura-kura, marmut, anjing, cicak, tokek, 

merak, dan hamster, karena hewan-hewan tersebut 

hidup di darat dan paru-paru menjadi alat bantu 

pernapasannya sebagai tempat pertukaran udara (Risa 

Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 2007). Hewan yang 

menggunakan jenis alat pernapasan berupa insang 
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adalah ikan cupang, karena ikan cupang hidup di air dan 

insang adalah alat bantu pernapasannya (Risa 

Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 2007). Hewan yang 

menggunakan jenis alat pernapasan berupa pundi-pundi 

udara dan paru-paru adalah burung love bird dan angsa, 

karena hewan tersebut hidup di darat sehingga 

menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya, 

pundi-pundi udara berfungsi untuk menyimpan cadangan 

udara ketika burung melakukan penerbangan dan 

meringankan tubuh burung saat terbang (Risa 

Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 2007). Hewan yang 

menggunakan jenis alat pernapasan berupa kulit adalah 

katak, karena katak adalah hewan amphibi yang hidup 

didua alam sehingga kulit katak berfungsi untuk 

mengatur suhu tubuh selain sebaga alat pernapasan 

melaui difusi (Risa Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 

2007). 

B. Tujuan Klasifikasi Hewan 

Klasifikasi merupakan metode yang berurutan dalam 

mempelajari suatu objek, gagasan, buku, maupun 

benda-benda lain ke dalam suatu kelas atau golongan 

tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama (Tairas 1995). 

Klasfikasi digunakan untuk menjelaskan suatu ciri-ciri 

dari makhluk hidup untuk dibedakan jenisnya agar lebih 

mudah dipelajari maupun dikenal. Selain itu, tujuan 

pengklasifikasian adalah mengetahui hubungan 
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kekerabatan antar makhluk hidup serta mempelajari 

evolusinya. 

Untuk memudahkan dalam pengelompokan tiap-tiap 

organisme, maka disusunlah suatu aturan 

pengelompokan/klasifikasi yang disebut tingkatan takson, 

yang mana pada tingkatan ini dimulai dari yang paling 

tinggi, yaitu kingdom, hingga tingkatan terendah, yaitu 

spesies. 

Klasifikasi modern yang kini umum digunakan adalah 

sistem klasifikasi 6 kingdom (Carl Woese, 1977) seperti 

berikut ini : 

a. Kingdom Archaebacteria (Archaea), ciri-ciri: 

prokariotik (inti sel tidak memiliki membran), 

metabolismenya mirip dengan organisme 

eukariotik. 

b. Eubacteria (bakteri), ciri-ciri: prokariotik, komposisi 

dinding sel dan metabolismenya berbeda dari 

Archaebacteria. 

c. Protista, ciri-ciri: eukariotik (inti sel memiliki 

membran), sel atau jaringannya belum 

terdiferensiasi. 

d. Fungi (jamur), ciri-ciri: eukariotik, uniseluler atau 

multiseluler, dinding sel seperti tumbuhan tapi tidak 

berfotosintesis. 
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e. Plantae (tumbuhan), ciri-ciri: eukariotik, 

multiseluler, memiliki dinding sel, autotrof (dapat 

berfotosintesis). 

f. Animalia (hewan), ciri-ciri: eukariotik, multiseluler, 

memiliki sistem saraf dan otot, tidak memiliki 

dinding sel, heterotrof. 

 

C. Klasifikasi Berdasarkan Tulang Belakang 

Berdasarkan ada / tidaknya tulang belakang, hewan 

terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, vertebrata (memiliki 

tulang belakang) dan invertebrata / invertebrae (tidak 

memiliki tulang belakang). 

 

Gambar 2.1 Perbedaan susunan tulang belakang hewan 

vertebrata dan invertebrata, (a) vertebrata memiliki ruas-

ruas tulang belakang; (b) invertebrata tidak. 

Sumber : Buku IPA Biologi SMP dan MTS Jilid 1 

 

a. Hewan Vertebrata 

William T Keeton dan James L Gould dalam Biological 

Science (1986), menjelaskan vertebrata adalah 

hewan yang memiliki kerangka internal 
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(endoskeleton) yang mencakup tulang belakang yang 

terbuat dari kolom vertebra. Hewan jenis ini dapat 

ditemukan di daratan, lautan, sungai, hutan, gunung 

dan bahkan di gurun. Hewan-hewan yang tergolong 

dalam Vertebrata dibagi lagi menjadi beberapa jenis 

yakni : 

a) Ikan (Pisces), yaitu anggota vertebrata 

poikiloterm yang hidup di air dan bernapas 

menggunnakan insang dengan alat gerak berupa 

sirip serta berkembang biak dengan cara bertelur 

(Sukiya : 2005).  

b) Amfibi (Amphibia), yaitu salah satu hewan 

bertulang belakang yang suhu tubuhnya 

tergantung pada suhu lingkungan (ectoterm) 

(Mistar : 2008). Sejalan dengan Mistar, Halliday 

dan Adler berpendapat bahwa amphibi 

merupakan satwa bertulang belakang yang 

pertama berevolusi untuk kehidupan di darat dan 

merupakan nenek moyang. Contoh hewan 

amphibi seperti katak, salamander, toad, 

caecilian, dan newt. 

c) Reptil (Reptilia), merupakan hewan vertebrata 

poikiloterm serta memiliki sisik yang menutup 

tubuhnya (Taylor dan O’Shea : 2004). Sisik pada 

hewan reptile berfungsi untuk mengatur sirkulasi 

air agar terhindar dari dehidrasi saat berada jauh 
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dari wilayah perairan (Mc. Diarmid, dkk. : 2012).  

Contoh hewan reptil adalah buaya, kadal dan 

ular. 

d) Burung (Aves), yaitu vertebrata yang tubuhnya 

tertutup dengan bulu, berjalan dengan kaki, tidak 

memiliki gigi, serta memiliki struktur tulang yang 

terlah termodifikasi untuk terbang (Stevens : 

1996). Meskipun Aves sering disebut sebagai 

hewan yang bisa terbang, ada beberapa jenis 

hewan yang tergolong dalam Aves tetapi tidak 

bisa terbang seperti ayam, bebek, angsa dan 

kalkun. 

e) Hewan Menyusui (Mamalia), yaitu hewan yang 

memiliki kelenjar susu (betina) yang berfungsi 

untuk menghasilkan susu sebagai sumber 

makanan bagi anaknya (Sukiya : 2001). Hewan 

Mammalia pada umumnya adalah hewan yang 

berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. 

Hewan Menyusui atau mammalia ini ada yang 

hidup di darat dan ada juga hidup di air. Contoh 

Hewan Mammalia yang hidup di darat seperti 

Sapi, Domba, Monyet, Rusa, Kuda dan Gajah. 

Sedangkan Hewan Mammalia yang habitatnya di 

air seperti Paus, Lumba-lumba dan Duyung. 
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b. Hewan Invertebrata 

Invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki 

tulang belakang yang hidup diberbagai habitat, baik 

air, darat, maupun udara (Pechenik (2010). Struktur 

morfologi, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan 

sistem peredaraan  darah  hewan invertebrata lebih 

sederhana jika dibandingkan dengan hewan jenis 

vertebrata. Hampir 97% jenis hewan di dunia 

tergolong invertebrate (Kimball : 1992). Hewan yang 

termasuk dalam golongan filum invertebrate menurut 

Pechenik (2010) yaitu : 

a) Filum Porifera atau hewan berpori, yaitu hewan 

multiseluler dengan tingkat evolusi paling rendah 

(Suwignyo : 2005). Porifera hidup secara 

heterotrof dengan sumber makanan berupa 

bakteri dan plankton. Filum Porifera terbagi 

menjadi 3 kelas  berdasarkan bahan dasar 

penyusun spikula-spikulanya (Rusdyana : 2013) 

yaitu kelas Calcarea, kelas Hexactinelida dan 

kelas Demospangia. 

b) Filum Coelenterata atau Cnidaria yaitu hewan 

yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori 

dihampir seluruh tubuhnya berupa rongga sentral 

(coelenteron : rongga gastrovaskuler yakni 

rongga termpat terjadinya pengedaran sari 

makanan serta pencernaan) (Rusdyana : 2013). 
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Filum Coelenterata terbagi menjadi tiga kelas  

berdasarkan bentuk hewan dewasanya yaitu 

kelas Hydrozoa, kelas Scyphozoa, dan kelas 

Anthozoa (Rusdyana : 2013). 

c) Filum Platyhelminthes (Cacing Pipih), yaitu 

hewan yang berbentuk cacing dengan tubuh 

pipih, tidak bersegmen, tripoblastik, dan 

bersimetri bilateral (Barnes : 1994). Cacing pipih 

ini pada umumnya hidup di sungai, laut, danau 

ataupun sebagai parasit di tubuh organisme lain. 

Terdapat 3 kelas dalam filum Platyhelminthes 

yaitu Turbellaria (cacing berambut getar), 

Trematoda (Cacing Isap) dan Cestoda (cacing 

pita). 

d) Filum Annelida (Cacing Gelang). Annelida 

berasal dari bahasa latin annulus berarti cincin-

cincin kecil dan oidos berarti bentuk. Annelida 

berarti hewan yang memiliki tubuh silindris 

memanjang dengan ruas tubuh yang bersegmen 

(Suwignyo : 2005). Filum Annelida terbagi 

menjadi tiga kelas yaitu Polychaeta (berambut 

banyak), Oligochaeta (berambut sedikit atau 

tidak ada rambut sama sekali), dan Hirudinea 

(menghisap darah). 

e) Filum Mollusca (Filum Moluska), yaitu hewan 

yang bertubuh lunak baik dilindungi oleh 
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cangkang maupun yang tidak dilindungi oleh 

cangkang dan tubuhnya beruas (Rusdyana : 

2013). Cangkang Filum Mollusca terdiri dari 

bahan kalsium (zat kapur). Filum Mollusca terdiri 

dari tiga kelas yakni P (memiliki 2 buah cangkang 

seperti kerang, tiram dan simping), Gastropoda 

(Siput baik yang bercangkang ataupun tidak), 

Cepalophoda (Gurita dan cumi-cumi), 

Scaphopoda dan  Amphineura. 

f) Filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata 

arthros yang berarti sendi dan podos berarti kaki. 

Arthropoda yaitu hewan yang memiliki kaki yang 

bersegmen dengan tubuh simetris bilateral 

(Rusdyana : 2013). Filum Artropda juga dikenal 

dengan sebutan hewan berbuku-buku. Pada 

tubuh bagian luar terdapat zat kitin yang fleksibel 

untuk memudahkan pergerakan bagian segmen 

tubuhnya (Rusdyana : 2013). Filum Artropoda 

terbagi menjadi beberapa kelas, diantaranya 

adalah Chelicerata (laba-laba, tungau, 

kalajengking),  Myriapoda (lipan), Krustasea 

(kepiting, lobster, udang) dan Hexapoda 

(serangga). 

g) Filum Echinodermata, Echinodermata berasal 

dari kata echinus yang berarti landak dan derma 

yang berarti kulit (Harminto : 2004). Habitat 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 40 

Echinodermata adalah laut dan pantai hingga 

kedalaman 366 m. Alat pernapasan utama 

Echinodermata adalah insang dan kulit yang 

merupakan perluasan rongga tubuh yan keluar 

melalui lubang-lubang kecil di atas ossicle kapur 

(Suwignyo : 2005). 

h) FIlum Nemathelmintes berasal dari kata nematos 

yang berarti benang atau gilik dan nelminthes 

yang berarti cacing. Nemathelmintes adalah 

cacing benang atau cacing gilik yang berbentuk 

memanjang dan bulat dengan tubuh yang tidak 

beruas-ruas (Thomas et al,1992). Contoh cacing 

gilik di antaranya seperti cacing tambang, cacing 

askaris, dan cacing filaria. 

 

D. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Makanan 

Di alam bebas, hewan memiliki jenis makanan 

tersendiri. Sumber makanan hewan pun tersedia di alam, 

yakni hewan dan tumbuhan. Jenis sumber makanan 

yang berasal dari hewan, yakni serangga, daging, ikan, 

kulit, tulang, maupun bangkai hewan. Sedangkan jenis 

sumber makanan yang berasal dari tumbuhan, yakni 

daun, buah, biji-bijian, batang, maupun akar. 

Berdasarkan sumber makanan hewan, hewan dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Hewan Pemakan Daging (Karnivora) 
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Karnivora adalah sebutan pada kelompok hewan 

yang makanannya hewan lain. Terdapat tiga ciri-ciri 

hewan yang bisa digolongkan sebagai hewan 

karnivora menurut Andri dkk. (2012), yaitu : 

a) Memiliki kuku runcing dan panjang; 

b) Memiliki indra penciuman, penglihatan, serta 

pendengaran yang baik; 

c) Memiliki gigi taring maupun bisa (racun) yang 

kuat. 

Hewan karnivora dapar diklasifikasikan menjadi 

beberapa golongan, di antaranya : 

a) Hewan karnivora berkaki empat, memiliki ciri-ciri 

di antaranya : memiliki gigi geraham khusus, 

memiliki gigi seri yang kecil dan tajam, memiliki 

gigi taring yang panjang, runcing, dan besar. 

Contoh hewan karnivora jenis ini di antaranya: 

buaya, anjing, harimau, dan singa. 

b) Hewan karnivora jenis burung, memiliki ciri-ciri di 

antaranya : memiliki kuku yang tajam dan kuat 

serta memiliki paruh yang tajam yang berfungsi 

untuk mencabik-cabik mangsanya. Contoh 

hewan karnivora jenis ini adalah burung elang, 

burung rajawali, dan burung hantu. 

c) Hewan karnivora pemakan daging busuk atau 

bangkai (detritivora), contoh hewan karnivora 

jenis ini adalah burung nasar dan buaya. 
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d) Hewan karnivora pemakan serangga 

(insectivore), contoh hewan karnivora jenis ini 

adalah cicak, tokek, dan trenggiling. 

b. Hewan Herbivora 

Herbivora adalah sebutan bagi kelompok hewan yang 

makanannya hanya berupa tumbuhan, baik berupa 

rumput, daun daunan, biji, maupun buah. Hewan jenis 

herbivora ini biasanya memiliki gigi geraham yang 

permukaannya lebar dan bergerigi yang berfungsi 

untuk menghaluskan makanan berupa daun atau 

rumput yang keras, sedangkan gigi seri dan taring 

berfungsi untuk memotong makanan (Andri dkk. : 

2012). Namun ada juga hewan herbivora yang tidak 

memiliki gigi geraham, tapi digantikan oleh tembolok. 

Hewan herbivora dapar diklasifikasikan menjadi 

beberapa golongan, di antaranya : 

a) Hewan herbivora berkaki empat, contohnya 

kambing, kuda, gajah dan sapi. 

b) Hewan herbivora pemakan biji-bijian, contohnya 

burung pipit, burung kenari, dan tupai.  

c) Hewan herbivora pemakan buah, contohnya ulat 

buah dan burung beo. 

c. Hewan Omnivora 

Omnivora merupakan sebutan untuk kelompok hewan 

yang pemakan daging maupun tumbuhan. Omnivora 

memiliki bentuk gigi gabungan dari bentuk gigi hewan 
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karnivora dan hewan herbivora, yakni memiliki gigi 

geraham yang berfungsi untuk melumat, gigi seri 

untuk memotong, dan gigi taring untuk mengerat 

makanannya (Andri dkk. : 2012). 

Hewan omnivora dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa golongan, di antaranya : 

a) Hewan omnivora jenis burung, hewan omnivora 

jenis ini memiliki bentuk paruh yang kecil, 

panjang, dan runcing yang berfungsi untuk 

mengambil makanannya. Contohnya burung 

kutilang, burung jalak, dan burung onta. 

b) Hewan omnivora jenis ikan, contohnya ikan 

kakap, ikan mujair, dan ikan lele. 

c) Hewan omnivora berkaki empat, contohnya tikus. 

 

E. Klasifikasi Berdasarkan Habitat 

Habitat merupakan lingkungan fisik yang berada di 

sekitar spesies, komunitas, kelompok, yang 

mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh suatu spesies 

(Sularmi dan Wijayanti : 2019).  Haryanto (2004) 

menjelaskan bahwa hewan hidup di tempat yang 

berbeda-beda, di antaranya ada yang di darat ada yang 

di air. Yousnelly, dkk. (2010) menambahkan bahwa 

hewan juga ada yang bisa hidup di dua alam, yakni di 

darat dan air. Berikut ini penggolongan dan 
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pengelompokan hewan berdasarkan habibat atau tempat 

hidupnya adalah sebagai berikut : 

a. Hewan Darat 

Hewan darat adalah hewan yang mayoritas 

hidupnya berada di darat (Yousnelly, dkk. : 2010). 

Ciri hewan yang hidup di darat adalah memiliki prau-

paru sebagai alat pernapasan dan sepanjang 

hidupnya selalu ada di darat atau selalu menginjak 

tanah. Contoh hewan darat yaitu, kucing, anjing, 

tupai, rusa, dan kerbau. 

b. Hewan Air 

Hewan air adalah hewan yang hidup di air dengan 

ciri-ciri memiliki sirip, insang sebagai alat 

pernapasan, dan sepanjang hidupnya berada di 

dalam air (Yousnelly, dkk. : 2010). Hewan air terbagi 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

a) Hewan air tawar (hewan yang hidup di air 

tawar). Berikut ini contohnya, gurami, wader, 

koi, mas, mujair, dan sepat. 

b) Hewan air laut (hewan yang hidup di air laut). 

Berikut ini contohnya, ikan pari, ikan tuna, 

lumba-lumba, paus, dan hiu. 

c) Hewan air payau (hewan yang hidup di 

campuran air laut dan air tawar). Berikut 

contohnya, ikan bandeng, udang windu, serta 

lobster. 
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c. Hewan Amphibi 

Hewan amohibi merupaka hewan yang bisa hidup 

didua tempat, yaitu di darat maupun di air 

(Yousnelly, dkk. : 2010). Ciri hewan amphibi yaitu 

memiliki kulit basah/lembab, dapat hidup didua 

temoat, serta sumber makanannya bisa berasal dari 

air maupun darat Contoh hewan yang termasuk 

amfibi antara lain: katak, salamander, dan 

ceacilia/cacing. 

 

F. Klasifikasi Berdasarkan Penutup Tubuh 

Penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya 

adalah pengelompokan hewan sesuai dengan jenis-jenis 

penutup tubuhnya. Semua makhluk hidup mempunyai 

cara dalam melindungi tubuhnya. Salah satunya adalah 

menggunakan kulitnya karena setiap hewan mempunyai 

fungsi kulit yang berbeda-beda tetapi sama-sama 

berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari predator lain, 

dari gesekan benda tumpul atau tajam, dan mengatur 

suhu tubuh. Adapun cara melindungi tubuh pada hewan 

yang dapat digolongkan berdasarkan penutup tubuhnya, 

yaitu kulit kering bersisik, kulit bersisik, kulit tipis 

berlendir, kulit berbulu, kulit berambut, zat kitin, dan 

bercangkang. Berikut ini adalah penggolongan hewan 

berdasarkan penutup tubuhnya : 
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a. Kulit berambut. Hewan yang tergolong ke dalam kulit 

berambut adalah bangsa hewan buas dan hewan 

rumah atau peliharaan, antara lain harimau, serigala, 

anjing, kucing, kelinci, kambing, kuda, monyet, dan 

lain-lain. Rambut ini berfungsi selain menjadi penutup 

tubuh juga berfungsi sebagai pemberi kehangatan 

pada tubuh hewan, sebagai penyangga benturan, dan 

sebagai alat sensorik (Rostamailis : 2008). 

b. Kulit berbulu. Hewan yang tergolong ke dalam kulit 

berbulu adalah bangsa unggas dan burung, antara 

lain ayam, bebek, kenari, merpati, burung hantu, 

burung dara, dan lain-lain. Bulu ini berfungsi sebagai 

pelindung dari pengaruh air dan suhu dingin, 

terkadang juga berfungsi sebagai komunikasi visual 

dan organ penyamaran (Said : 2014). 

c. Kulit bersisik. Hewan yang tergolong ke dalam kulit 

bersisik adalah bangsa ikan, karena kebanyakan ikan 

mempunyai sisik. Selain sisik, terdapat kulit tipis yang 

berada di luar sisik yang mengandung lendir. Lendir 

tersebut berfungsi sebagai antiseptic untuk 

membebaskan kulit ikan dari jamurdan bakteri 

(Djuhanda : 1981). Ikan yang tergolong ke dalam kulit 

bersisik antara lain ikan mas, mujair, bandeng, 

kerapu, kakap, nila, gurameh, arwana, dan masih 

banyak lagi. 
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d. Kulit kering bersisik. Hewan yang tergolong ke dalam 

kulit kering bersisik adalah bangsa hewan melata, 

yaitu kadal, bunglon, buaya, kura-kura, ular, biawak, 

dan trenggiling. Kulit kering bersisik ini berfungsi 

untuk melindungi dari kekeringan dan bersifat tahan 

air (George : 2005). 

e. Kulit tipis berlendir. Hewan yang tergolong ke dalam 

kulit tipis berlendir adalah bangsa amfibi, antara lain 

katak dan salamander. 

f. Kerangka luar dari zat kitin. Hewan yang tergolong ke 

dalam kerangka luar dari zat kitin adalah bangsa 

serangga, bangsa udang, dan bangsa laba-laba, 

antara lain capung, belalang, lalat, lebah, udang, 

kepiting, kalajengking, laba-laba, dan lain-lain. 

g. Kerangka Luar dari Zat Kapur (Bercangkang). Hewan 

yang tergolong ke dalam kerangka luar dari zat kapur 

(cangkang) adalah bangsa kerang, antara lain siput 

atau keong dan kerang. 

 

G. Klasifikasi Berdasarkan Cara Bergerak 

Hewan yang digolongkan berdasarkan cara 

bergeraknya terdiri dari 4 jenis, diantaranya adalah : 

a. Hewan yang bergerak dengan berjalan; contoh hewan 

yang bergerak dengan berjalan di antaranya adalah 

kucing, kuda, anjing, singa, dan jerapah. 
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b. Hewan yang bergerak dengan terbang; contoh hewan 

yang tergolong dalam jenis ini adalah burung, kupu-

kupu, dan serangga bersayap lainnya. 

c. Hewan yang bergerak dengan melata; hewan jenis ini 

sering disebut dengan hewan reptil, contohnya ular, 

buaya, komodo, dan kadal. Alat bantu gerak hewan 

melata umumnya berupa kaki, kecuali pada ular. 

Reptilia yang hidup di air, memiliki bentuk kaki yang 

menyerupai sirip untuk berenang (Daroji : 2005). 

d. Hewan yang bergerak dengan berenang; contohnya 

ikan. Alat bantu gerak berupa sirip untuk berenang 

(Daroji : 2002). 

e. Hewan yang bergerak dengan melompat, contohnya 

katak dan kelinci. 

 

H. Klasifikasi Berdasarkan Cara Berkembang Biak 

Berkembang biak adalah salah satu cara hewan untuk 

melestarikan jenisnya. Menurut Haryanto (2012) 

berdasarkan cara berkembangbiaknya hewan dibedakan 

menjadi empat macam, yaitu : 

a. Ovipar, adalah cara perkembangbiakan hewan 

dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah: 

a) Tidak memiliki daun telinga; 

b) Tidak memiliki kelenjar susu; 

c) Pada beberapa hewan tubuhnya tertutup oleh 

bulu, misal ayam, bebek, burung. 
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Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara 

bertelur adalah ayam, itik, burung, ikan, katak, angsa, 

dan juga cicak. 

b. Vivipar, adalah cara perkembangbiakan hewan 

dengan cara beranak. Ciri-ciri hewan vivipar adalah: 

a) Memiliki daun telinga 

b) Memiliki kelenjar susu 

Vivipar dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni : 

a) Vivipar jenis darat, misal kucing, anjing, singa. 

b) Vivipar jenis air, misal lumba-lumba, paus. 

c. Ovovivipar, adalah cara perkembangbiakan hewan 

dengan cara bertelur dan beranak. Jenis golongan 

hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar 

adalah golongan reptile yaitu golongan kadal dan ular 

serta beberapa jenis hiu. 

d. Tunas, adalah cara perkembangbiakan hewan yang 

tanpa mengalami proses perkawinan. Proses 

perkembangbiakannya cukup sederhana. Tunas kecil 

menempel pada inang (hydra) dewasa, ketika tunas 

tersebut sudah dewasa, ia akan melepaskan diri dari 

inangnya dan menjadi individu baru. Contoh hewan 

yang berkembangbiak dengan cara bertunas adalah 

hydra dan anemone laut. 

 

I. Klasifikasi Berdasarkan Alat Pernapasan 
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Penggolongan hewan berdasarkan cara bernafasnya 

di antaranya adalah : 

a. Hewan yang bernafas dengan insang, contohnya 

ikan. Insang selain berfungsi sebagai alat pernapasan 

juga berfungsi sebagai penyaring makanan, alat 

pertukaran ion, maupun alat ekskresi garam-garam 

(Risa Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 2007). 

b. Hewan yang bernapas dengan paru-paru; contohnya 

anjing, kucing, singa, dan kambing. Sama halnya 

seperti paru-paru pada manusia, paru-paru pada 

hewan berfungsi sebgai tempat pertukaran udara 

(Risa Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 2007). 

c. Hewan yang bernapas dengan kulit; contohnya cacing 

tanah. Kulit yang selalu basah oleh cairan mucus 

berfungsi sebagai tempat pernapasan melalui difusi 

(Risa Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 2007). 

d. Hewan yang bernapas dengan trakea; contohnya 

Kupu-kupu, lebah. Trakea berfungsi sebagai tempat 

pertukaran udara (trakeolus) dan memiliki fungsi yang 

sama dengan kapiler pada sistem transportasi pada 

vertebrata (Risa Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 

2007). 

e. Hewan yang bernapas dengan paru-paru dan pundi-

pundi udara, contohnya burung love bird dan angsa. 

Pundi-pundi udara berfungsi untuk menyimpan 

cadangan oksigen dan meringankan tubuh burung 
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saat terbang (Risa Purnamasari dan Dwi Rukma Sari : 

2007). Pundi-pundi udara berhubungan dengan paru-

paru dan berselaput tipis. 
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BAB III 

FISIOLOGI TUMBUHAN 

 

A. Transportasi Pada Tumbuhan 

1. Praktikum transportasi pada tumbuhan pacar air 

a. Alat dan bahan  

Alat :  

1) Stopwatch  4) Plastik gelas (2) 

2) Pisau   5) Gunting 

3) Botol air mineral (2) 6) Penggaris 

 

Bahan : 

1) Tanaman pacar air 

2) Pewarna merah 

3) Air 

4) Kertas HVS 

 

Gambar 3.1 Alat dan Bahan Praktikum 

Transportasi 
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b. Langkah Kerja : 

1) Masukkan air ke dalam botol air mineral. 

2) Tambahkan pewarna merah sampai 

warnanya pekat. 

3) Ambil tanaman pacar air, potong pangkal 

batangnya dengan kemiringan sudut 45o. 

4) Buatlah percobaan di atas sebanyak 2 buah 

dan beri label A dan B. 

5) Letakkan tanaman B di tempat yang teduh 

dan A di tempat yang terkena sinar matahari 

langsung. 

6) Catat berapa lama waktu yang dibutuhkan 

sehingga larutan merah mencapai daun. 

Masukkan dalam tabel. 

7) Setelah itu ambil tanaman yang telah diamati, 

potong pangkal batangnya dan amati serta 

tandai mana yang xylem dan floem. 

 

Gambar 3.2 Langkah Kerja Praktikum Transportasi 
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2. Hasil Praktikum 

Berikut adalah gambar xylem dan floem yang kami 

amati dari percobaan transportasi pada tanaman 

pacar air. 

 

Gambar 3.3 Xylem dan Floem Pada Pacar Air 

Tabel 3.1 

Hasil Pengamatan Transportasi 

Tanaman Waktu 

A (tempat terkena 

matahari) 
25 menit 

B (tempat teduh) 40 menit 

 

Pada percobaan tersebut batang yang semula 

berwarna hijau menjadi berwarna merah. Tujuan dari 

air yang diberi perwarna merah adalah untuk 

mengetahui air tersebut terserap dan terangkat oleh 
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tanaman sampai bagian tubuh tumbuhan yang mana. 

Tumbuhan pacar air yang terkena sinar matahari 

langsung lebih cepat pentransportasiannya 

dibandingkan dengan tumbuhan yang diletakkan di 

tempat teduh. Setelah praktikum dilakukan, dapat 

diketahui mana itu xylem dan floem pada tumbuhan 

tersebut. 

Pembahasan 

Hasil percobaan transportasi tersebut penyerapan air 

berwarna merah antara tanaman pacar air yang 

berada di tempat teduh dengan tanaman yang berada 

di tempat yang terkena sinar matahari memiliki 

perbedaan. Penyerapan air pada tumbuhan yang ada 

ditempat  terkena sinar matahari langsung dominan 

lebih cepat  dibandingkan dengan penyerapan air oleh 

tanaman yang berada di tempat teduh. Karena 

adanya sinar mataharilah penyerapan air oleh 

tanaman akan berlangsung lebih cepat. Daya isap 

daun mempunyai peranan penting sehingga 

pengangkutan air yang ada di dalam tanah dapat naik 

ke atas. Air tersebut bergerak secara vertikal melalui 

pembuluh xylem dan melawan gravitasi. Semakin 

tinggi intesitas cahaya matahari yang diterima oleh 

daun, maka kecepatan transpirasi juga akan semakin 

tinggi (Sasitamihardja, Drajat, dkk, 1996:60-61). 
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Di dalam sel tumbuhan terdapat yang namanya 

membran sel yang fungsinya untuk mengatur keluar 

dan masuknya zat. Dengan adanya pengaturan 

tersebut akan memperoleh pH yang sesuai, 

konsentrasi zat-zat di dalamnya pun akan terkendali, 

serta sel tersebut dapat memperoleh io-ion dari zat 

yang telah. Dan juga otomatis akan membuang zat-

zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh tumbuhan. 

Mekanisme dari proses penyerapan dapat 

berlangsung karena disebabkan adanya proses 

imbibisi, osmosis, difusi, dan transport aktif. Menurut  

(Syamsuri, 1999 : 22), perpindahan ion-ion atau 

molekul yang melewati membran disebut dengan 

tranport lewat membrane. Zat-zat yang dibutuhkan 

oleh tumbuhan akan melewati membran sel melalui 

transpor aktif serta pasif. 

Dapat dikatakan tanspor aktif, apabila transport zat 

tersebut terjadi dan memerlukan energi dari sel. 

Sedangkan tranportasi pasif jika transport zatnya  

terjadi secara spontan dan tidak menggunakan 

energi. Di dalam tubuh tumbuhan, kedua transport 

tersebut  terjadi secara bergantian. Tumbuhan 

mengambil zat-zat dari lingkungan sekitarnya, 

sebagian dalam bentuk gas CO₂ dan O₂ dan bentuk 

larutan maupun dalam bentuk ion garam mineral yang 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 57 

sudah terlarut dalam air. Akar tumbuhan menyerap air 

dan mineral dari dalam tanah. Air dan garam mineral 

tersebut masuk ke akar melalui epidermis akar secara 

difusi dan juga osmosis. Sedangkan oleh stomata 

daun gas-gas seperti O₂ dan CO₂ diambilnya dari 

udara disekitarnya. 

Peristiwa osmosis biasanya dapat kita temukan dalam 

tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, peran penting 

osmosis adalah dalam penyerapan air oleh akar dari 

dalam tanah. Konsentrasi cairan yang ada di dalam 

jaringan akar tumbuhan lebih pekat dibandingkan 

mineral yang ada di dalam tanah yang mengakibatkan 

air sebagai pelarut pindah yang awalnya dari dalam 

tanah menuju ke jaringan akar (Sutresna, 2008). 

Cepat lambatnya antara difusi dan osmosis 

tergantung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya seperti perbedaan konsentrasi, tekanan, 

matrik atau bahan penyusun dan suhu(Salisburi dan 

Ross, 1996:235).  

Imbibisi merupakan kemampuan dinding sel untuk 

menyerap air yang ada di sekelilingnya ke dalam 

ruang, sehingga sel tersebut akan mengembang. 

Menurut (Dwijoseputro, 1994:67), difusi merupakan 

suatu penyebaran molekul suatu zat yang timbulkan 

dari gaya identik dengan energi kinetik. 
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Menurut Morlox (1978), pengertian transportasi 

adalah suatu kegiatan mengangkut atau 

memindahkan barang dari tempat yang satu ke 

tempat yang lainnya. Transportasi tumbuhan adalah 

suatu proses pengambilan, pengangkutan  ataupun 

pengeluaran zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan 

ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Proses 

transportasi zat pada tumbuhan dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni : 

a. Pengangkutan ekstravaskuler 

Transportasi ekstravaskuler adalah proses 

transportasi yang berlangsung dari sel satu ke 

sel yang lain yang terjadi di luar berkas pembuluh 

pengangkutan yang mengangkut garam mineral 

dan air yakni melalui jaringan parenkim.  

 Di dalam akar pengangkutan melalui bulu akar 

→epidermis →korteks→endodermis →xylem. 

 

 

Gambar 3.4 Pengangkutan Ekstravaskuler  

Sumber : biologigonz.blogspot.com 
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Pengangkutan ekstravaskuler dapat dibedakan 

lagi menjadi dua, yaitu : 

a) Apoplas, yaitu masuknya air tanah secara 

transport pasif melalui semua bagian yang 

tak hidup dari tumbuhan atau bisa dikatakan 

melaui dinding sel dan ruang antar sel. 

Salisbury dan Ros Cw menyatakan apoplas 

merupakan sistem saling berhubungan 

dengan unsur xylem berisi air yang 

menyangkut antara dinding sel.  

b) Simplas, yaitu pengangkutan atau 

bergeraknya air dan garam mineral melalui 

bagian hidup dari sel tumbuhan atau bisa 

dikatakan  dapat melalui vakuola dan 

sitoplasma. Furqonita D. (2007) menyatakan 

juga bahwa simplas meliputi sitoplasma dari 

semua sel tumbuhan dan vakuola. 

b. Pengangkutan intraseluler 

Transportasi intraseluler adalah proses 

transportasi pengangkutan melalui berkas   

pembuluh angkut vaskuler xylem dan floem. 

a) Xylem, berfungsi untuk mengangkut air 

ataupun zat hara lainnya dari mulai akar 

melewati batang dan menuju daun  yang 

akan diproses saat fotosintesis. Gradien 

tekanan merupakan dasarnya gradien 
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potensial air di dalam xylem . Aliran tersebut 

tidak mengalir melinta si membrane plasma 

pada sel-sel yang masih hidup, tetapi 

melintasi sel-sel yang telah mati dan 

berongga. Menurut Campel, dkk. 

(2012:357), tumbuhan mengangkut getah 

xylem atas bantuan tenaga sinar matahari 

melalui aliran massal. Xylem tersusun dari : 

➢ Trakeid berupa sel mati tipis dan 

panjang dengan kedua ujungnya yang 

runcing yang memiliki dinding.   

➢ Pembuluh (trakea) berupa sel mati 

yang mempunyai bentuk seperti tabung 

tetapi diameternya lebih besar, lebih 

pendek lebih tipis dari trakeid dan 

mengalami penebalan pada lignin dan 

kedua ujung berperforasi. Menurut 

Salisbury, Frank B dan Cleon W Ross 

(1992:109), diameter unsur pada 

pembuluh xylem berkisar antara 40-80 

mm, sedangkan diameter pada unsur 

trakeid berkisar antara 10-25 mm. 

➢ Serabut xylem. Bagian dari xylem yang 

yang telah berkembang dari jaringan 

meristem. Serabut xylem bentuknya 

sangat beragam. 
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➢ Parenkim xylem. Yang berfungsi 

sebagai tempat menyimpan cadangan 

makanan berupa pati, minyak dan zat 

ergastik. 

b) Floem, berfungsi menyalurkan hasil proses 

fotosintesis dari daun ke seluruh bagain 

tubuh tumbuhan. Floem tersusun dari 

parenkim floem, serabut floem, sklereid, sel 

pengiring dan komponen pembuluh tapis.  

Komponen pembuluh tapis berupa sel-sel 

hidup yang memanjang dan ujungnya 

bersatu membentuk suatu pembuluh. Sel 

pengiring floem adalah sel yang memiliki 

komponene seperti pembuluh tapis tetapi 

ukurannya lebih kecil. Sedangkan sklereid 

adalah sel yang telah mati yang bentuknya 

bulat, bervariasi dan dindingnya keras yang 

tahan terhadap tekanan. 

 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transportasi 

a. Tekanan akar 

Akar pada tumbuhan menyerap garam mineral dan air 

baik siang maupun malam. Ketika malam hari 

pengangkutan akan sangat rendah atau bahkan bisa 

bernilai nol.  Air dan garam mineral tersebut  akan 

mengalir masuk melalui korteks akar dan 
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menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa air 

dan garam mineral naik ke xylem. Menurut (Roris 

Agafta, dkk, 2015:7), terdorongnya getah xylem ke 

atas disebut dengan tekanan akar(roof pressure). 

b. Kapilaritas batang  

Kapilaritas adalah proses naik atau  turunnya cairan di 

dalam pipa kapiler. Kapilaritas diakibatkan oleh 

interaksi antar molekul di dalam zat yang cair.  Di 

dalamnya, zat cair tersebut mengalami  gaya adhesi 

dan kohesi. Gaya adhesi  adalah tarik menariknya  

antara molekul  satu dengan molekul lain yang tidak 

saling sejenis. Sedangkan gaya kohesi adalah adalah  

tarik menarik  antara molekul satu dengan molekul 

lain di dalam suatu zat cair. Baik gaya kohesi maupun 

gaya adhesi mengakibatkan tarikan terhadap molekul 

air dari akar menuju sampai ke daun secara 

berkelanjutan dan bersambungan (Roris Agafta, dkk, 

2015:8) 

c. Daya isap daun (proses transpirasi) 

Daya isap daun mempunyai peranan penting 

sehingga pengangkutan air yang ada di dalam tanah 

dapat naik ke atas. Air tersebut bergerak secara 

vertikal melalui pembuluh xylem dan melawan 

gravitasi. Adapun beberapa yang mempengaruhi daya 

hisap daun di antaranya (Sasitamihardja, Drajat, dkk, 

1996:60-61) : 
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➢ Intensitas cahaya. Semakin tinggi intesitas 

cahaya matahari yang diterima oleh daun, maka 

kecepatan transpirasi juga akan semakin tinggi. 

➢ Temperatur udara. Semakin tinggi temperatur 

udara akan semakin tinggi pula kecepatan 

transpirasi. 

➢ Kelembaban udara. Semakin rendah 

kelembaban udara yang ada di sekitar tumbuhan 

tinggi, transpirasi akan berlangsung lebih cepat 

dibandingkan dengan sekitar tumbuhan yang 

kelembaban udaranya tinggi. 

➢ Kandungan air tanah. Apabila kandungan air di 

dalam tanah banyak maka potensial air tersebut 

akan lebih cepat terangkat dan akan timbul 

keseimbangan dengan kecepatan transpirasi.  

 

C. Transpirasi Pada Tumbuhan 

1. Praktikum Transpirasi  Pada Tumbuhan 

a. Alat dan Bahan 

Alat : 

1) Stopwatch  4) Plastik gelas (2) 

2) Pisau   5) Gunting 

3) Botol air mineral (2) 6) Penggaris 

Bahan : 

1) Tanaman pacar air 

2) Air 
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3) Kertas HVS 

4) Kapas 

 

 

Gambar 3.5 Alat dan Bahan Praktikum 

Transpirasi 

 
b. Langkah Kerja : 

1) Isilah botol air mineral dengan air kurang 

lebih setengahnya. 

2) Masukkan tanaman segar yang panjangnya 

sekitar 40 cm 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. 
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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. 

 

 

Gambar 3.6 Langkah Kerja Praktikum Transpirasi 

 

2. Hasil Praktikum 

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa data yang telah diisikan pada tabel di 

bawah ini :  

Tabel 3.2  

Hasil Pengamatan Transpirasi 
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Tanaman Tinggi Air 

Awal 

 

Waktu Tinggi Air 

Akhir 

A 

(Tempat 

Terkena 

Matahari) 

11 40 menit 

pertama 

10.7 

40 menit 

kedua 

10.5 

B 

(Tempat 

Teduh) 

11 40 menit 

pertama 

11 

40 menit 

kedua 

10.8 

 

Pada percobaan transpirasi tanaman yang berada di 

tempat yang terkena sinar matahari langsung akan 

lebih cepat proses transpirasinya dibandingkan 

tanaman pacar air yang berada di tempat  teduh. 

Dalam percobaan tersebut pertama suhu udara 

mempengaruhinya, semakin tinggi suhu udara 

semakin cepat proses transpirasi, kenaikan 

temperature menambah tekanan uap air di dalam 

daun, serta menambah tekanan uap air di luar daun. 

Udara di luar daun tidak terbatas menyebabkan 

tekanan uap tidak setinggi seperti yang ada di dalam 

daun, sehingga uap air akan mudah berdifusi dari 

dalam daun ke udara bebas. 
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Kedua, intensitas cahaya, semakin banyak intensitas 

cahaya semakin tinggi proses transpirasi karena sinar 

matahari menyebabkan membukanya stomata. 

Ketiga, kandungan air tanah(didalam percobaan 

tersebut terdapat banyak air). Pada siang hari, laju 

transpirasi lebih cepat daripada penyerapannya dari 

tanah. Hal ini menyebabkan deficit air di dalam daun.  

 

Pembahasan 

Pada percobaan trasnpirasi tersebut dapat diketahui 

bahwa antara tumbuhan yang diletakkan di tempat 

terkena sinar matahari langsung dengan tumbuhan 

yang diletakkan di tempat teduh memiliki perbedaan. 

Tumbuhan yang diletakkan di tempat terkena sinar 

matahari langsung proses transpirasi akan lebih cepat 

berlangsung dibandingkan dengan tumbuhan yang 

diletakkan di tempat yang teduh. Mengapa demikian 

karena dalam praktikum tersebut  pengukuran laju 

transpirasi dilakukan dengan mengumpulkan uap air 

dalam botol. Menurut Loveless (1999:161-163) ia 

mengatakan salah satunya yang bisa dilakukan untuk 

mengukur laju transpirasi adalah dengan 

pengumpulan uap air yang ditranspirasi. Jadi dapat 

kita lihat banyaknya uap air yang terlepas dari 

tumbuhan pacar air tersebut. Menurut Roris 

Agafta,dkk. (2015:9) adanya proses transpirasi dapat 
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membantu dengan adanya proses penyerapan dan  

transportasi air ke dalam tumbuh tumbuhan. 

Selain transportasi atau pengangkutan, tumbuhan 

juga mengalami proses pengeluaran .yang dapat 

terjadi melalui tiga cara, yaitu : 

1) Transpirasi. Transpirasi adalah proses 

pengeluaran/menguapnya air pada tumbuhan 

melalui kutikula dalam jumlah sedikit dan stomata 

dengan jumlah besar. Transpirasi pada 

tumbuhan memiliki tujuan yakni memberikan 

kelangsungan proses penyerapan air dan zat zat 

lainnya, mengaluarkan air yang berlebih dari 

tumbuhan dan melindungi tumbuhan dari panas 

teriknya matahari. Peristiwa tersebut menurut 

Salisbury dan Ross (1995:71) merupakan 

peristiwa yang biasanya terjadi kehilangan air 

melalui kuikula, lentisel, ataupun stomata. Akan 

tetapi peristiwa tersebut umum kehilangan air 

terbesar melalui stomata pada daun. Sebabnya 

adalah karena luasnya dari permukaan daun dan 

daunlah yang terpapar langsung dengan cahaya 

matahari dibandingkan dengan bagian tubuh 

tumbuhan yang lain (Dwidjoseputro, 1992:92). 

Adapun faktor yang mempengaruhi proses 
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transpirasi dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor 

dari internal dan faktor dari eksternal. 

a. Faktor internal (Dwidjoseputro, 1992: 92) di 

antaranya luasnya daun, ada da tidaknya 

lapisan lilin pada tumbuhan, ketebalan pada 

daun, banyak atau sedikitnya rambut pada 

daun, bentuk dan letak stomata, jumlahnya 

stomata pada daun 

b. Faktor eksternal 

• Cahaya matahari. Semakin panas 

matahari, akan semakin cepat proses 

tanspirasi pada tumbuhan. dengan 

kegelapan dapat menutup stomata. 

Karena dengan semakin panasnya 

cahaya matahari, stomata akan cepat 

membuka dan memperbesar laju 

transpirasi (Dahlia,2001: 75-76). 

• Kelembaban udara yang semakin tinggi 

akan semakin menyebabkan proses 

transpirasi menjadi lambat. Dengan 

adanya udara yang basah akan 

menghambat proses dari transpirasi 

sendiri. 

• Suhu udara yang semakin tinggi akan 

menyebabkan proses transpirasi pada 

tumbuhan berlangsung cepat.  
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Kecepatan angin. Semakin kencang 

angin yang diperoleh tumbuhan akan 

semakin cepat pula proses transpirasi. 

Karena angin telah membawa uap air 

yang tertimbun di dekat stomata. Oleh 

sebab itu uap air telah berkesempatan 

untuk keluar, jadi dengan adanya angin 

dapat memperlancar laju transpiresi 

(Dahlia,2001: 75-76). 

• Berpengaruh juga pada air yang ada di 

dalam  tanah. Pada siang hari yang 

panas, laju transpirasi akan lebih cepat 

dibandingkan penyerapan airnya di 

dalam tanah. 

2) Gutasi. Gutasi adalah suatu proses 

mengeluarnya air dari dalam tumbuhan karena 

kelebihan air melalui ujung atau tepi daun yang 

dinamakan oleh emisarum. Emisarum ada di 

ujung tepi daun yang berupa celah-celah kecil. 

Proses gutasi terjadi karena tumbuhan 

berlebihan/terus menerus menyerap air dari 

dalam tanah. Sering kita lihat proses gutasi 

terjadi pada pagi hari yaitu timbulnya embun 

karena udara yang lembab. 

3) Pendarahan. Pendarahan merupakan keluarnya 

zat-zat tumbuhan yang disebabkan karena terjadi 
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luka. Zat yang dikeluarkan tumbuhan pada 

proses ini dapat berupa zat organic dan 

anorganik. 

Cairan yang keluar dari tumbuhan tersebut dapat 

berguna bagi kehidupan manusia. Contoh dari 

pendarahan buatan yang disebabkan oleh 

manusia misalnya adalah disadapnya getah pada 

pohon karet untuk bahan baku pembuatan karet 

dan melukai papaya untuk diambilnya getah 

papainnya.  

  

D. Fotosintesis 

Tumbuhan seperti juga dengan organisme yang lain, 

untuk melakukan berbagai aktivitasnya memerlukan 

sebuah energy. Perolehan bahan makanan didapat dari; 

proses respirasi pada tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan 

mempunyai glukosa yang terkandung di dalam sel-

selnya. Terbentuknya glukosa tersebut adalah 

penggabungan dari karbondioksida dan air dengan 

memanfaatkan energi cahaya dari matahari. Proses 

itulah yang dinamakan fostosintesis. Secara singkatnya 

proses fotosintesis dapat dituliskan seperti berikut 

         Cahaya matahari  

6 CO2 + 12 H2O                         C2 H₁₂ O₆ + 6 O2 

  Klorofil   
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Manfaat penting fotosintesis dalam akuakultur (Izzati, 

2004) di antaranya adalah menyediakan sumber bahan 

organik bagi tumbuhan itu sendiri dan untuk sumber 

oksigen untuk digunakan oleh semua organisme dan 

ekosistem perairan. Berikut halhal yang berkaitan 

dengan fotosintesisi 

1. Komponen fotosintesis 

Fotosintesis dapat berlangsung di dalam organ tubuh 

tumbuhan, misalnya ketika daun dan batang 

mengandung klorofil. Supaya proses fotosinteses 

dapat berjalan dengan baik perlu adanya komponen 

bahan-bahan pendukungnya. 

a. Bahan baku 

Bahan baku yang diperlukan dalam proses 

fotosisntesis adalah berupa karbondioksida 

(CO2) dan air (H2O). Tumbuhan memperoleh air 

dengan cara diabsorbsi dan ditransportasikan 

melalui jaringan pengangkut pada tubuh 

tumbuhan. 

b. Cahaya 

Dalam proses fotosintesis memerlukan adanya 

cahaya, umumnya adalah cahaya dari sinar 

matahari sebagain sumber energinya. Berupa 

cahaya tampak yang digunakan.  
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c. Pigmen 

Pigmen yang ada pada tumbuhan hijau 

digunakan untuk menyerap energy berupa 

cahaya. Klorofil adalah pigmen yang terpenting 

yang digunakan dalam proses fotosintesis. Di 

dalam kloropals terdapat beberapa pigmen yaitu 

klorofil a, klorofil b dan karotenoid. 

d. Enzim 

Molekul yang berguna dalam transfer atom 

hidrogen, elektron dan transfer energi serta 

bermacam enzim yang diperlukan dalam reaksi 

kimia fotosintesis. 

2. Tempat Terjadinya Fotosintesis 

Reaksi/proses fotosintesis berlangusung pada organ 

sel dari tumbuhan yang dinamakan kloroplas. 

Sebagian besar kloroplas terletak pada daun dan 

daun menjadi pabriknya proses fotosintesis. 

 

 

Gambar  3.7 Kloroplas 

Sumber : sekolahan.co.id 
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a. Proses Fotosintesis 

Proses fotosintesis dapat berlangsung dalam dua 

tahap, yaitu rekasi terang dan reaksi gelap. 

Dikatakan reaksi terang karena terjadi proses 

pemecahan air oleh cahaya matahari dan klorofil. 

Dan dikatakan reaksi gelap karena terjadi proses 

pembentukan karbohidrat yang yang prosesnya 

tidak memerlukan energi berupa cahaya. 

1) Reaksi terang (fotolisis) 

Dikatakan reaksi terang karena prosesnya 

memerlukan energi cahaya untuk 

mengaktivasi klorofil. Dan juga dikatakan 

reaksi fotolisi karena pada tahan akhir reaksi 

ini ada proses pemecahan molekul air oleh 

fotosistem di dalam kloroplas. 

Reaksi terang merupakan proses untuk 

menghasilkan reduksi NADPH2 dan ATP.  

Reaksi ini membutuhkan cahaya matahari 

dan molekul air.  

Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi 

terang adalah sebagai berikut:  

Sinar + ADP + Pi + NADP+ + 2H₂O → ATP 

+ NADPH + 3H+ + O₂NADPH adalah agen 

pereduksi utama dalam kloroplas, 
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menyediakan sumber elektron enerjik 

kepada reaksi lainnya. 

2) Reaksi gelap 

Reaksi yang tidak memerlukan energi 

cahaya dan hanya memerlukan 

karbondioksida. ATP dan NADPH yang 

dihasilkan dalam proses fotosintesis memicu 

beragam proses biokimia. Siklus Calvin 

biasanya terjadi proses biokimia yang 

mengikat karbondioksida untuk membentuk 

ribulose dan yang kemudian akan menjadi 

gula. Reaksi ini dikatakan reaksi gelap 

karena proses rekasi ini tidak bergantung 

terhadap ada dan tidaknya energi cahaya. 

 

 

Gambar 3.8 Teori Calvin 

Sumber : materi.co.id 

b. Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis 

1) Energi cahaya 

Pada reaksi terang memerlukan energi 

cahaya untuk mengaktivasi klorofil. Tanpa 
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adanya  cahaya proses fotosintesis tidak 

akan berlangsung. 

2) Karbondioksida (CO₂) 

Karbondioksida dalam proses fotosintesis 

akan digunakan untuk membentuk gula. 

Tanapa adanya karbondioksida gula tidak 

akan terbentuk untuk kebutuhan 

kelangsungan hidup tumbuhan. 

3) Air (H₂O) 

Air juga digunakan untuk membentuk 

serangakaian rantai karbon untuk 

membentuk gula. 

4) Klorofil 

Klorofil adalah salah satu pigmen yang 

berperan penting dalam proses fotosintesis. 

Karena klorofil mempunyai peran untuk 

menangkap cahaya yang nantinya akan 

diserap energinya. Jika daun menguning 

menunjukkan bahwa kadar klorofil menurun 

dan juga akan menyebabkan menurunnya 

laju fotosintesis. Jadi, tanpa adanya pigmen 

klorofil proses fotosintesis tidak akan 

berlangsung. Tumbuhan memerlukan 

beberapa unsur untuk dapat membuat 

pigmen klorofil tersebut, yakni Nitrogen (N) 
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dan Magnesium (Mg) (Kadaryanto, dkk. 

2006:146). 

5) Suhu  

Suhu juga akan mempengaruhi proses 

fotosintesis. Jika pada suhu yang tinggi, 

stomata akan sulit membuka/akan menutup. 

Dan akibatnya karbondioksida tidak akan 

bisa masuk. Oleh karena itu, fotosintesis 

juga tidak akan berlangsung. 

 

E. Proses Respirasi 

 

 

Gambar 3.9 Respirasi 

Sumber : nuansa.web.id 

Proses respirasi merupakan suatu proses pertukaran 

gas antara organisme dengan lingkungan disekitarnya. 

Seorang ahli kimia Laviosier pada tahun 1780-an 

mengatakan respirasi merupakan suatu proses 

pembakaran yang diinterpretasikan dengan scara tepat 

sebagai bentuk kimia dari senyawa yang terbakar 
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dengan oksigen. Ia adalah orang yang pertama kali yang 

dapat menunjukkan bahwa proes respirasi dapat 

menghasilkan CO₂ dan H₂O Tumbuhan melakukan 

respirasi untuk mengambil gas oksigen dan membuang 

karbondioksida. 

Terjadinya proses respirasi dapat dilihat dari 

pembebasan CO₂ , pembentukan air, serta penyusunan 

bahan yang kering oleh jaringan yang melakukan proses 

respirasi (Suwarsono, 1997). Proses yang  terjadi selama 

respirasi adalah kebalikan dari reaksi yang terjadi selama 

proses fotosintesis pada umumnya. Dalam respirasi 

tumbuhan terjadi penguraian gula dan melepasnya 

energy dari dalam sel tubuh tumbuhan. Proses reaksi 

respirasi terjadi dalam tiga tahap yaitu glikolisis, siklus 

krebs serta transfer electron (Salissbury dan Ross, 1994)  

Pada umumnya respirasi telah terjadi pada stomata dan 

lentisel. 

Respirasi dapat dibedakanmenjadi dua, yaitu aerob 

dan anaerob. Respirasi aerob memerlukan oksigen untuk 

menguaraikan gula. Ahli fsiologi pada perkembangan 

Prancis memperkirakan bahwa pada pusat jaringan 

tumbuhan yang berongga terjadi respirasi secara 

aerobic. Proses anaerob tidak memerlukan adanya 

oksigen. Tumbuhan yang mempunyai sel satu dapat 

melangsungkan proses respirasi anaerob ini. Misalnya 
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adalah khamir. Respirasi anaerob dapat disebut dengan 

fermentasi, karena dalam prosesnya gulai diuraikan 

tanpa oksigen dan hasil penguraiannya tersebut berupa 

karbondioksida (CO₂) dan alkohol atau senyawa lain 

misalnya asam laktat. 
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BAB IV 

FISIOLOGI HEWAN 

 

A. Konsep Dasar dalam Fisiologi 

Setiap faktor lingkungan akan mempengaruhi sifat 

rangsang pada hewan yang akan ditanggapinya 

menggunakan cara yag khusus. Dengan demikian 

fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi 

tubuh serta sistem yang bekerja dalam tubuh. 

Setiap sistem hidup selalu bereaksi terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya, 

juga mengatur dan mengontrol reaksi yang 

ditimbulkannya. Pada tahun 1879 seorang ahli fisiologi 

asal Prancis brnama Claude Bernard mengusulkan suatu 

syarat penting bagi hewan yang ingin bertahan hidup 

dilingkungannya, yakni bahwa hewan harus 

mempertahankan stabilitas pada lingkungan internal atau 

cairan tubuh. Pada tahun 1855 Bernard mengemukakan 

bahwa penyebab terjadinya berbagai reaksi yang 

menstabilkan lingkungan internal ialah adanya senyawa 

khusus, yang dihasilkan oleh semua organ dan 

dikeluarkan ke cairan jaringan. 

Pada tahun 1929, W.B. Cannon, seorang ahli fisiologi 

asal Amerika mengembangkan gagasan Bernard dan 
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memperkenalkannya dengan istilah homeostatis. 

Homeostatis ialah keadaan lingkungan yang konstan dan 

mekanisme yang bertanggung jawab atas keadaan yang 

konstan tersebut. 

 

B. Sistem Pencernaan 

Sebagian besar hewan memakan organisme yang 

lain, baik yang mati maupun yang hidup, yang utuh atau 

secara sepotong-sepotong. Tetapi ada pengecualian 

yaitu hewan parasitik tertentu, seperti cacing pita, yang 

menggunakan permukaan tubuhnya untuk menyerap 

senyawa organik. Hewan dapat digolongkan berdasarkan 

jenis makanannya. Sapi, kelinci dan keong termasuk ke 

dalam jenis hewan Herbivora, karena makanannya 

berupa tumbuhan dan ganggang.Hiu, burung elang, laba-

laba, dan ular termasuk ke dalam Karnivora karena 

hewan tersebut memakan hewan lain. Omnivora secara 

reguler mengonsumsi hewan dan juga tumbuhan atau 

alga. Sedangkan kecoak, burung gagak, rakun 

merupakan jenis hewan Omnivora karena jenis hewan ini 

memakan hewan dan juga tumbuhan atau bisa dikatakan 

juga sebagai hewan pemakan segala. 

Istilah herbivora, karnivora dan omnivora merupakan 

penggambaran dari jenis makanan yang biasa dimakan 

oleh seekor hewan dan sebagai adaptasi yang 

memungkinkan mereka untuk mendapatkan dan 
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mengolah makanan tersebut. Akan tetapi, sebagian 

besar hewan belum tentu akan memakan makanan dari 

kategori tersebut terkadang juga memakan makanan lain 

diluar dari ketiga kategori tersebut. Misalnya, sapi yang 

merupakan jenis kelompok herbivora kadang-kadang 

bisa memakan hewan kecil atau telur burung bersama-

sama dengan rumput dan tumbuhan lain. 

C. Sistem Pencernaan 

1) Sistem Pencernaan Pada Pisces  

Saluran pencernaan pada ikan diawali dari rongga 

mulut (cavum oris) di mana terdapat gigi-gigi kecil 

yang berbentuk kerucut di geraham bawah dan lidah 

pada dasar mulut yang tidak dapat digerakan yang 

akan menghasilkan banyak lendir namun tidak 

menghasilkan ludah. Setelah melewati rongga mulut 

kemudian makanan akan masuk ke dalam esofagus 

melalui faring yang terdapat pada daerah di sekitar 

insang. 

Esofagus berbentuk kerucut, pendek yang berada 

tepat di belakang insang danapabila makanan tidak 

melaluinya maka lumen akan menjadi sempit. Dari 

kerongkongkongan, makanan di dorong masuk ke 

lambung sehingga lambung akan menjadi 

besar.batas antara lambung dan usus tidak begitu 

jelas. Ada beberapa jenis ikan yang memiliki 

tonjolan buntu yang berfungsi sebagai tempat untuk 
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memperluas penyerapan makanan, dari lambung 

makanan masuk ke dalam usus yang berbentuk 

pipa panjang berkelok-kelok dan memiiliki ukuran 

besar yang sama yang bermuara pada anus. 

Kelenjar pencernaannnya berupa hati dan pankreas. 

Hati merupakan kelenjar yang berukuran cukup 

besar, berwarna merah kecoklatan, yang terletak 

pada bagian depan rongga badan dan mengelilingi 

usus, memiliki bentuk yang tidak tetap dan terbagi 

atas lobus kanan dan lobus kiri serta bagian yang 

menuju ke arah punggung. 

 

Gambar 4.1 Sistem Pencernaan Pada Pisces 

Sumber : academia.edu 

2) Sistem Pencernaan Pada Aves  

Pencernaan burung dimulai dengan mulut. Paruh 

burung sebagai pengganti bibir dan gigi mamalia 

yang bervariasi dalam bentuk, ukuran, panjang serta 

fungsi yang sesuai dengan jenis makanan yang 

dikonsumsi. Mulut burung tidak begitu penting dalam 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 84 

proses mencerna makanan apabila dibandingkan 

dengan mulut mamalia. Namun, ada juga sebagian 

besar burung yang memiliki kelenjar ludah dan 

paruh yang dapat membantu burung dalam 

memanipulasi makanan untuk ditelan. 

Setelah meninggalkan mulut, makanan akan 

melewati kerongkongan dalam perjalanan menuju 

ke perut (pada burung yang disebut 

proventrikulus).Burung memiliki dua bagian perut, 

bagian kelenjar yang dikenal sebagai 

proventrikulusdan sebagian otot yang dikenal 

sebagai lambung otot.Usus kecil merupakan tempat 

untuk pencernaan dan penyerapan makanan. 

 

Gambar 4.2 Sistem Pencernaan Pada Aves 

Sumber : content fisiologi hewan 

3) Sistem Pencernaan Mamalia 

Pada hewan tingkat tinggi, makanan akan dicerna 

melalui saluran khusus yang  sudah berkembang 
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dengan baik. Jadi, pencernaan makanan pada 

hewan ini berlangsung di dalam organ 

gastrointestinal (secara ekstraseluler). Sistem 

gastrointestinal tersusun atas berbagai organ yag 

secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat 

bagian, yaitu daerah penerimaan makanan, daerah 

penyimpanan, daerah pencernaan dan penyerapan 

nutrien, serta daerah penyerapan air dan ekskresi.  

✓ Daerah Penerimaan  

Daerah untuk menerima makanan berupa 

mulut. Mulut biasanya akan dilengkapi dengan 

gigi dan kelenjar ludah, yang dapat membantu 

dalam proses mengunyah dan menelan 

makanan. Dalam ludah terkandung berbagai 

substansi seperti amilase (enzim pencerna 

karbohidrat pada beberapa mamalia), toksin 

(pada ular berbisa), dan antikoagulan (pada 

insekta pengisap darah). Esofagus juga 

termasuk ke dalamkelompok daerah 

penerimaan makanan. Organ ini berfungsi 

membawa makanan dari mulut ke lambung 

dengan gerakan peristaltik. 

✓ Daerah Penyimpanan 

Daerah penyimpanan makanan terdiri atas 

empedal dan lambung. Empedal merupakan 

kantong berotot yang berperan dalam 
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pencernaan mekanik. Organ ini dapat 

ditemukan pada vertebrata maupun 

invertebrata. Pada artropoda, empedal dapat 

menggerus dan menyaring makanan hanya 

dalam ukuran tertentu saja. Empedal akan 

terus mencernanya secara mekanik dan 

mengubahnya menjadi partikel partikel kecil 

yang lebih mudah disaring.Lambung berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan khim, yaitu 

sebagian makanan yang telah dicerna. 

Lambung akan meloloskan khim ke usus 

(duodenum) dengan jeda waktu tertentu. 

✓ Daerah Pencernaan dan Penyerapan  

Proses pencernaan secara lebih sempurna dan 

penyerapan sari makananberlangsung di dalam 

usus. Di usus, bahan makanan akan dicerna 

lebih lanjut dengan bantuan enzim dan dapat 

diubah menjadi berbagai komponen 

penyusunnya agar hewan lebih mudah untuk 

menyerap dan menggunakannya secara 

optimal. Secara garis besar, enzim pencernaan 

pada hewan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu enzim pemecah karbohidrat, pemecah 

lemak, dan pemecah protein.  
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Apabila proses pencernaan telah mencapai 

maksimal, bahan makanan berubah untuk 

menjadi bahan sederhana yang siap diserap. 

Perlu diingat bahwa di usus juga terdapat 

berbagai nutrien lain yang diperlukan hewan, 

seperti vitamin dan mineral. 

D. Sistem Pernapasan 

Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan 

yang satu dengan hewan yang lain. Contohnya pada 

hewan bersel satu, porifera, coelenterate, protozoa, dan 

cacing pada keempat hewan ini oksigen berdifusi dari 

lingkungan melalui rongga tubuh. Alat respirasi pada 

hewan ada dua, yaitu : 

1) Alat respirasi pada hewan invertebrata 

Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak 

memiliki tulang belakang. Adapun hewan respirasi 

pada hewan invertebrata yaitu : 

a. Alat respirasi pada serangga 

Alat bernapasan serangga terdiri atas trakea, 

stigma, spirakel dan trakeola. Trakea adalah alat 

pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan 

arthropoda lainnya. Stigma merupakan lubang 

yang terletak pada bagian kanan dan kiri tubuh 

serangga. Spirakel merupakan lubang keluar 

masuknya udara. Trakeola merupakan pipa kecil 

pada tubuh serangga untuk jalan masuk udara. 
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Gambar 4.3 Sistem Respirasi Pada Serangga 

Sumber : apotekpurwosarifarma.co.id 

 

b. Alat respirasi pada cacing 

Golongan cacing (vermes) terbagi dalam tiga 

phylum, yaitu : cacing pipih, cacing gilik tidak 

bersegmen (nemathelminthes), cacinggilik 

bersegmen (annelida). Cacing bernapas melalui 

permukaan kulitnya. Di permukaan kulit cacing 

terdapat banyak sekali pembuluh darah, dan 

menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu 

lembab inilah yang membuat proses penyerapan 

oksigen berlangsung dengan lebih baik. 

 

 

Gambar 4.4 Alat Respirasi Pada Cacing 

Sumber : alatpernapasan.com 
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2) Alat Respirasi Pada Hewan Vertebrata 

Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang 

belakang. Adapun alat respirasi pada hewan 

vertebrata, yaitu : 

a. Alat respirasi pada ikan 

Alat respirasi pada ikan disebut insang. Proses 

respirasi pada ikan dengan cara membuka dan 

menutup mulut secara bergantian dengan 

membuka dan menutup tutup insang. Insang 

tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan 

tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi 

garam-garam, penyaring makanan, alat 

pertukaran ion, dan osmoregulator. 

 

 

Gambar 4.5 Sistem Respirasi Ikan 

Sumber : biologiedukasi.com 
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Ikan hidup di air rawa, sungai, laut, kolam, 

danau. Ikan bernafas dengan insang. Pernafasan 

ikan berlangsung dua tahap, yaitu : tahap 

pemasukan dan tahap pengeluaran. 

Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, 

gabus, betok, pada insangnya terdapat banyak 

lipatan yang disebut labirin. Ikan juga mempuyai 

gelembung renang yang berfungsi untuk 

menyimpan oksigen dan membantu gerakan ikan 

naik turun. 

b. Alat respirasi pada katak 

Alat respirasi pada katak berupa paru-paru, kulit, 

dan insang. Katak dalam daur hidupnya 

mengalami metamorfosis atau perubahan 

bentuk. Pada waktu muda berupa berudu dan 

setelah dewasa hidup di darat. Sedangkan pada 

waktu dewasa hidup di darat, pernapasannya 

dengan paru-paru. 

 

 

Gambar 4.6 Sistem Respirasi Pada Katak 
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Sumber : alatpernapasan.com 

 

c. Alat respirasi pada burung 

Alat respirasi pada burung atau Aves adalah 

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 => celah 

tekak => trakea => sirink => paru-paru. 

 

Gambar 4.7 Sistem Respirasi Burung 

Sumber : materiedukasi.com 

 

E. Sistem Ekskresi 

Ekskresi merupakan proses pembebasan sisa sisa 

metabolisme dari tubuh. Kelebihan air, gas, garam-garam 

dan material organik (termasuk sisa metabolisme) di 

ekskresikan keluar tetapi substansi yang untuk fungsi 

tubuh disimpan. Material yang dikeluarkan ini biasanya 

terdapat dalam bentuk terlarut dan ekskresinya melalui 

suatu proses filterisasi selektif. 
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Alat-alat tubuh yang berfungsi dalam hal ekskresi 

secara bersama-sama disebut sistem ekskresi.Sistem 

ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil 

metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. 

seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu dan asam 

urat.Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh 

tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Alat 

ekskresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. 

Semakin tinggi tingkatan mahluk hidup, semakin 

kompleks alat ekskresinya. 

Secara umum proses osmoregulasi adalah upaya 

atau kemampuan untuk mengontrol keseimbangan air 

dan ion antara di dalam tubuh dan lingkungannya melalui 

mekanisme pengaturan tekanan osmose. Proses 

osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan 

konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan 

disekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air 

maka ia akan meletus, begitu pula sebaliknya, jika terlalu 

sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. 

Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana 

untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel 

atau organisme hidup. 

1) Sistem ekskresi pada hewan invertebrata 

Sistem ekskresi pada hewan invertebrata lebih 

sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Berikut ini 
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beberapa penjelasan mengenai sistem ekskresi 

beberapa hewan invertebrata. 

a) Organ Sistem Ekskresi Makhluk Hidup Satu Sel 

(Protozoa). 

Makhluk hidup dengan satu sel sisa-sisa dari 

metabolismenya akan dikeluarkan dengan cara 

difusi. Karbondioksida hasil respirasi seluler 

dikeluarkan dengan cara difusi. Atau juga bisa 

mengguakan cara lain seperti dengan 

membentuk vakuola yang berisi sisa 

metabolisme. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Sistem Ekskresi Protozoa 

Sumber : dosenpendidikan.co.id 

Makhluk hidup satu sel membentuk vakuola yang 

berisi sisa metabolisme, lalu akan dikeluarkan 

dari dalam sel. Pada hewan Coelenterata dan 

Porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, 
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mekanisme ekskresinya dengan cara 

mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari 

satu sel ke sel lain yang pada akhirnya akan 

dilepaskan ke lingkungan. 

b) Organ Sistem Ekskresi Serangga 

Alat ekskresi pada serangga, contohnya yaitu 

belalang yang merupakan tubulus Malpighi. 

Badan Malpighi memiliki bentuk buluh-buluh 

halus yang terikat pada ujung usus posterior 

belalang dan akan 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 dikeluarkan bersama feses 

dalam bentuk Kristal-kristal asam urat. 

 

Gambar 4.9 Sistem Ekskresi Serangga 

Sumber : Slideshare.net 

 

2) Sistem ekskresi pada hewan vertebrata 
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Pada vertebrata terdapat beberapa tipe ginjal. Di 

antaranya adalah pronefros, mesonefros, dan 

metanefros. Pronefros adalah tipe ginjal yang 

berkembang pada fase embrio atau larva. Pada tahap 

selanjutnya, ginjal pronefros digantikan oleh tipe ginjal 

mesonefros. Ketika hewan dewasa, ginjal mesonefros 

digantikan oleh ginjal metanefros. Pada Mammalia, 

Reptilia, dan Aves tipe ginjal yang dimiliki adalah 

mesonefros. Namun, setelah dewasa mesonefros 

akan diganti oleh metanefros. 

a) Organ sistem ekskresi pisces (ikan) 

Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal 

sederhana yang disebut mesonefros. Setelah 

dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi 

ginjal opistonefros. Tubulus ginjal pada ikan 

mengalami modifikasi menjadi saluran yang 

berperan dalam transport spermatozoa (duktus 

eferen) ke arah kloaka.  

 

Gambar 4.10 Sistem Ekskresi Ikan 

Sumber : biologionline.info 
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b) Organ sistem ekskresi aves 

Burung memiliki ginjal dengan tipe metanefros. 

Burung tidak memiliki kantung kemih sehingga 

urine dan fesesnya bersatu dan keluar melalui 

lubang kloaka. Pada burung urinnya akan 

diekskresikan dalam bentuk asam urat. Proses 

metabolisme burung akan berlangsung dengan 

sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekskresi 

juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi.  

 

 

 

 

  Gambar 4.11 Sistem Ekskresi Burung 

  Sumber : slideshare.net 
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BAB V 

REPRODUKSI MAKHLUK HIDUP  

(TUMBUHAN DAN HEWAN) 

 

A. Reproduksi Pada Tumbuhan  

1. Praktikum Reproduksi Pada Tumbuhan 

a. Alat dan Bahan 

Alat  : 

1) Pisau 

2) Tali raffia 

 
Bahan : 

1) Tanah 

2) Serabut kelapa 

 
b. Langkah Kerja 

1) Pilih cabang tanaman yang akan dicangkok. 

2) Kemudian kupas kulit bagian tanaman yang 

akan dicangkok menggunakan pisau . 

3) Kemudian, ambil beberapa genggam tanah, 

masukkan kedalam serabut kelapa. 

4) Setelah itu, tempelkan pada bagian yang 

akan dicangkok tadi. 

5) Tali bagian ujung dari serabut kelapa dan 

pastikan bagian yang dikelupas tertutup 

rapat dengan tanah. 
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6) Kemudian, siram bagian cangkokan tadi, 

menggunakan air untuk menjaga 

kelembabannya. 

7) Cukup siram sekali setiap hari untuk 

menunjang proses pembentukan individu 

pada tanaman yang telah dicangkok. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Langkah Kerja Praktikum 

Mencangkok 

2. Hasil Praktikum 

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan selama 

kurang lebih dua bulan, berikut data yang telah 

diperoleh dalam bentuk tabel di bawah ini. 

Tabel 5.1 

Hasil Praktikum Mencangkok 
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Pembahasan 

Dari hasil praktikum diketahui penggunaan metode 

mencangkok biasanya hanya dapat dilakukan pada 

tanaman-tanaman yang memiliki kambium. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan prosesnya dan mampu 

menumbuhkan perakaran pada sekitar lapisan terluar 

tanaman. Mencangkok dapat dilakukan pada waktu 

kapanpun tapi sebaiknya dilakukan pada musim 

Hari/Tanggal Keterengan 

29-04-2020 Mulai pencangkokan 

06-05-2020 

(minggu pertama 

setelah pencangkokan) 

 

Belum terjadi perubahan 

13-05-2020 

(minggu kedua) 
Belum terjadi perubahan 

20-05-2020 

(minggu ketiga) 
Belum terjadi perubahan 

27-05-2020 

(minggu keempat) 
Belum terjadi perubahan 

03-06-2020 

(munggu kelima) 
Akar sudah mulai tumbuh 

10-06-2020 

(minggu keenam) 

Akar tumbuh sudah lebih 

banyak 
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penghujan agar waktu untuk penyiraman secara 

manual dapat berkurang. 

Dari segi pemeliharaan, jika pencangkokan dilakukan 

pada musim kemarau sebaiknya bibit disiram dua kali 

sehari. Pada musim penghujan penyiraman dilakukan 

seperlunya sesuai dengan situasi untuk mempercepat 

pertumbuhan akar. Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

pencangkokan di antaranya adalah : 

a. Batang yang dicangkok, batang harus dalam 

kondisi baik atau tidak cacat, tidak terlalu tua 

maupun tidak terlalu muda. 

b. Faktor  cahaya matahari, diperlukan tumbuhan 

untuk proses fotosintesis yang hasilnya 

ditransmisikan ke seluruh jaringan melalui floem. 

c. Fotosintesis, proses fotosintesis dapat pula 

mempengaruhi perkembangan akar. 

d. Cuaca dan kelembaban yang sesuai. 

Menurut Nagaraja (2008) pembiakan cangkok 

tanaman adalah mengusahakan perakaran dari suatu 

cabang tanaman tanpa memotong cabang tanaman 

dari pohon induknya. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan mencangkok dikemukakan oleh 

Herawan (2003) teknik perbanyakan vegetative 
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dengan cara pelukaan atau pengeratan cabang pohon 

induk dan dibungkus media tanam untuk merangsang 

terbentuknya akar jika hal ini terjadi maka 

pencangkokan tanaman ianggap berhasil. 

 

B. Macam Reproduksi Pada Tumbuhan 

1) Reproduksi Vegetatif atau Aseksual 

Reproduktif vegetatif yaitu terjadinya individu baru 

tanpa didahului adanya peleburan dua sel kelamin. 

Reproduksi vegetatif dapat terjadi karena adanya 

bantuan dari manusia, yang disebut dengan 

perkembangbiakan vegetatif buatan dan yang terjadi 

tanpa bantuan manusia, disebut dengan 

perkembangbiakan vegetatif alami. 

a) Reproduksi Vegetatif Alami 

• Pembelahan Sel 

Pembelahan sel terjadi pada tumbuhan 

yang hanya memiliki satu sel.Misalnya, pada 

bakteri dan alga yang memiliki satu sel yaitu 

Chlorella. 

• Fragmentasi 

Fragmentasi adalah reproduksi dengan cara 

memisahkan sebagian tubuhnya yang 

kemudian membentuk individu baru. 

Misalnya, dengan pembentukan 
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hormogonium adalah potongan benang 

yang terpisah dari benang lama yang 

kemudian menjadi benang baru, yaitu terjadi 

pada alga biru. 

b) Reproduksi Vegetatif Buatan 

• Mencangkok 

Mencangkok adalah cara perkembiakan 

vegetatif dengan cara membuang sebagian 

kulit dan kambium secara melingkar. 

Kemudian kambium harus di buang sampai 

bersih. Tujuan mencangkok yaitu untuk 

memperoleh tumbuhan yang cepat berbuah 

dan sifatnya sama dengan induknya , 

misalnya : mangga, sawo, jeruk , dan jambu 

biji. 

 

 

Gambar 5.2 Hasil Cangkok Pada Pohon 

Jambu 

• Merunduk 

Merunduk adalah membengkokkan bagian 

batang atau cabang kebawah, kemudian di 
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benamkan ke dalam tanah. pada bagian 

cabang yang tertimbun tanah akan tumbuh 

akar. setelah akarnya kuat bagian cabang 

ini di potong. misalnya : alamanda, anyelir, 

apel, dan anggur. 

 

 

Gambar 5.3 Tanaman Merunduk 

Sumber : bungabunga.co.id 

• Stek 

Stek adalah cara mengembangbiakkan 

tanaman dari potongan – potongan batang 

atau cabang yang di tancapkan dalam 

tanah, misalnya : ketela pohon. 

 

Gambar 5.4 Stek Pohon Ketela 

Sumber : dosenbiologi.com 
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2) Reproduksi Generatif 

Reproduksi generative merupakan perkawinan antara 

gamet jantan dan gamet betina. Pada tumbuhan 

berbiji (spermatophyta), ditemukannya alat kelamin 

jantan yang menghasilkan serbuk sari sehingga dapat 

membentuk sel sperma dan alat kelamin yang 

memiliki ovum, Tumbuhan biji berkembangbiak 

dengan dua peristiwa yaitu penyerbukan dan 

pembuahan. Penyerbukan pada tumbuhan biji terbuka 

(gymnospermae) yaitu serbuk sari yang menempel 

pada mikrofil (liang bakal biji), sedangkan pada 

tumbuhan biji tertutup (angiospermae) yaitu serbuk 

sari yang menempel ke kepala putik. Pembuahan 

adalah bersatunya inti sperma dengan inti ovarium. 

Pada tumbuhan gymnospermae terjadi 

pembuahantunggal , sedangkan pada angiospermae 

terjadi pembuahan ganda.Bunga berperan penting 

dalam proses perkembangbiakan. 

a) Alat reproduksi pada bunga 

Alat perkembangbiakan tumbuhan biji adalah 

putik (pistil) dan benang sari (stamen). 

• Putik 

Putik adalah alat kelamin betina yang 

menghasilkan sel telur (ovum). 

• Benang Sari 
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Benang sari adalah alat kelamin jantan yang 

dapat menghasilkan sel sperma 

(Spermatozoid). 

b) Alat Perhiasan Bunga 

• Mahkota Bunga 

Berfungsi sebagai penarik serangga, 

melindungi benang sari dari putik dan 

sebagai tempat hinggap serangga yang 

akan menghisap madu. 

• Kelopak Bunga 

Berfungsi sebagai pelindung bunga saat 

masih kuncup untuk menarik serangga dan 

hewan yang dapat membantu proses 

penyerbukan. 

 

C. Reproduksi Pada Hewan 

Menurut Haryanto (2012:27) perkembangbiakan 

hewan adalah suatu cara hewan untuk melestarikan 

jenisnya atau keturunannya agar tidak punah. Cara 

perkembangbiakan hewan ada beberapa macam, yaitu : 

1) Bertelur (ovipar) 

Cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur 

disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum atau 

telur. Jenis hewan yang berkembangbiak dengan 

bertelur adalah burung, ikan, serangga, dan hewan 

amfibi. Adapun ciri-ciri hewan yang berkembangbiak 
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dengan bertelur adalah tidak memiliki daun telinga, 

tidak memiliki kelenjar susu dan badannya berbulu. 

2) Beranak (vivipar) 

Cara perkembangbiakan hewan dengan beranak 

disebut vivipar, contoh hewan yang berkembangbiak 

dengan beranak antara lain kucing, anjing, sapi, 

kijang, harimau dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri 

hewan yang berkembangbiak dengan cara beranak 

adalah memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar 

susu. Sedangkan hewan yang berkembangbiak 

dengan beranak juga menghasilkan telur, tapi telur 

tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. 

3) Bertelur-beranak (ovovivipar) 

Perkembangbiakan hewan dengan bertelur-beranak, 

hewan yang berkembangbiak dengan bertelur-

beranak adalah golongan reptil yaitu beberapa jenis 

ular dan beberapa jenis kadal. Perkembangbiakan 

hewan ini merupakan perpaduan cara bertelur dan 

beranak. 

4) Bertunas 

Bertunas atau membelah diri merupakan cara 

perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses 

perkawinan. Hewan yang berkembangbiak dengan 

bertunas, misal hydra dan anemon laut. cara 

berkembangbiak pada hewan pada saat organisme 

baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan 
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melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi 

organisme baru. 

 

D. Daur Hidup Hewan 

Daur hidup hewan adalah, suatu proses dimana 

hewan atau makhluk hidup lainnya, yang mengalami 

perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Berdasarkan 

perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

1) Daur hidup tanpa metamorphosis 

Banyak hewan yang dalam daur hidupnya tidak 

mengalami metamorfosis. Contoh hewan tersebut 

antara lain ayam dan kucing. Ayam merupakan salah 

satu jenis unggas yang dipelihara manusia. Ayam 

berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur 

ayam bisa menetas mengeluarkan anak ayam. Anak 

ayam berkembang menjadi ayam dewasa yang 

memiliki bentuk kecil mirip dengan induknya. Sejak 

lahir hingga dewasa tubuh ayam tidak berubah 

bentuknya hanya ukuran tubuhnya saja yang semakin 

besar dan warna bulunya yang semakin jelas. Sama 

halnya dengan kucing yang juga termasuk hewan 

yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. 

Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Sejak 

lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah 

bentuknya hanya mengalami pertumbuhan dan 
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gerakannya yang semakin lincah.Selain ayam dan 

kucing, masih banyak hewan yang tidak mengalami 

metamorfosis diantaranya kadal, kanguru, burung, 

ikan dan lain-lain. 

2) Daur hidup dengan metamorfosis. 

Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan 

secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan 

hingga dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua 

yaitu : 

a) Metamorfosis sempurna 

Metamorfosis sempurna merupakan 

metamorfosis yang melewati 4 tahapan dimulai 

dari telur-larva-pupa-imago (dewasa). Contoh 

hewan yang mengalami metamorfosis sempurna 

yaitu kupu-kupu, katak, dan nyamuk. 

 

 

Gambar 5.5 Contoh Metamorfosis Sempurna 

Pada Kupu-Kupu 

Sumber : dosenpendidikan.co.id 
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b) Metamorfosis tidak sempurna 

Metamorfosis tidak sempurna merupakan 

metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu 

dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian 

menjadi hewan dewasa. Hewan yang mengalami 

metamorfosis tidak sempurna bentuk hewan 

muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-

bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya 

sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada 

serangga seperti kecoa, jangkrik, dan belalang. 

 

Gambar 5.6 Contoh Metamorfosis Tidak 

Sempurna Pada Jangkrik 

Sumber : dosenpendidikan.co.id 
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BAB VI 

KERANGKA MANUSIA 

 

A. Tulang 

1. Praktikum menggambar macam-macam tulang, yaitu : 

▪ Tulang tengkorak 

▪ Tulang dada 

▪ Tulang belakang 

▪ Tulang bahu 

▪ Tulang gelang panggul 

▪ Tulang anggota gerak bagian atas dan bawah 

▪ Kerangka tubuh manusia utuh 

a. Alat dan bahan yang diperlukan 

Alat : 

1) Pensil   4) Bolpoin 

2) Spidol   5) Penggaris 

3) Penghapus 

Bahan : Kertas HVS 

 

Gambar 6.1 Alat dan Bahan 
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2. Hasil Praktikum 

a. Tulang Tengkorak 

 

  Gambar 6.2 Tulang Tengkorak 

Tulang tengkorak tersusun dari tulang dahi, 

tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang 

pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang 

rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, 

tulang ubun-ubun. 

b. Tulang Rongga Dada 

     

    Gambar 6.3 Tulang Rongga Dada 

Tulang rongga dada tersusun dari diantaranya 

adalah tulang rusuk sejati 17 pasang, tulang 

rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 
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pasang, tulang hulu, tulang badan dan tulang 

pedang-pedangan. 

c. Tulang Belakang 

    

  Gambar 6.4 Tulang Belakang 

Tulang belakang tersusun dari di antaranya 

leher, thoraks (tulang punggung), lumbal (tulang 

pinggang), sacral (ekor). 

d. Tulang Bahu  

 

Gambar 6.5 Tulang Gelang Bahu 

Tulang bahu tersusun dari diantaranya tulang 

belikat dan tulang selangka. 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 113 

e. Tulang Panggul 

 

Gambar 6.6 Tulang Panggul 

Tulang panggul tersusun dari diantaranya sacral 

base, PSIS (Posterior superior iliac spine), PIIS 

(Posterior inferior iliac spine), sacrum (tulang 

kelangkang), tulang ekor (coccyk), obturafor 

foramen, subpubic angel, sacral tuberclue, illium 

(tulang usus), pubis (tulang kemaluan), coxa, 

ischium (tulang duduk), femur (tulang paha), 

symphysis (persendian yang dihubungkan oleh 

tulang rawan tipis yang ada di tulang kemaluan). 

Secara umum tulang panggul terdiri dari pubis 

(tulang kemaluan), ischium (tulang duduk), 

sacrum (tulang kelangkang), dan illium (tulang 

usus). 

f. Tulang Anggota Gerak Atas dan Bawah 
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Gambar 6.7 Tulang Anggota Gerak Atas dan 

Bawah 

Tulang anggota gerak atas dan bawah tersusun 

dari di antaranya tulang pengumpil, tulang lengan 

atas, tulang hasta, tulang pergerakan tangan, 

tulang jari tangan. 

g. Kerangka Tubuh Manusia Utuh 

 

Gambar 6.8 Kerangka tubuh manusia utuh 
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Kerangka tubuh manusia secara utuh tersusun 

dari gabungan antara rangka aksial dan rangka 

apendikuler. 

Pembahasan  

I Gusti Tri Agustina mengatakan berdasarkan 

bukunya mengenai konsep dasar IPA dalam aspek 

biologinya (2014:204), manusia bergerak untuk 

menghindari musuh, mencari makan, ataupun m  

encari pasangan. Gerakan tersebut akibat dari peran 

aktif otot yang melekat pada tulang. Sistem gerak 

manusia akan berfungsi ketika manusia bergerak  

yang tediri dari otot dan tulang. Menurut I Gusti Ayu 

(2014: 204) rangka merupakan susunan dari tulang-

tulang dengan suatu sistem tertentu. Rangka tersebut 

terletak di dalam tubuh, terbalut dan terlindung oleh 

otot ataupun kulit. Rangka yang ada di dalam tubuh 

tersebut disebut endoskeleton. Selain itu untuk 

mendukung fungsi gerak otot antar ruas maupun 

tulang dihubungkan oleh persendian tulang. 

Menurut Paker.S. (2007, hlm. 38) di dalam tulang 

tersusun atas osteoblas, yang mengapur tulang ketika 

proses pembentukannya; osteoklas, menyerap yang 

telah berdegenerasi atau yang sudah tidak dibutuhkan 

dan; osteosit yang berfungsi untuk menjaga struktur 

tulang untuk tetap sehat 
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Secara umum fungsi rangka tubuh manusia berfungsi 

untuk : (1) menopang dan menegakkan tubuh; (2) 

membentuk tubuh yang khas ; (3) sebagai tempat 

melekatnya otot-otot; (4) melindungi organ-organ 

tubuh yang bersifatnya lunak dibagian dalam; (5) 

tempat pembentukan dari sel-sel darah merah; (6) 

sebagai alat gerak pasif; sebagai penggerak karena 

ada persendian untuk mengubah arah dan otot 

rangka saat bergerak (Devi, 2017, hlm. 32). 

Secara garis besar, rangka manusia dibagi menjadi 

dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler 

(Parker.,S, 2007, hlm. 36). Menurut Tortora dan 

Derrickson( 2011), lebih dari 206 segmen tulang pada 

bayi dan anak-anak pada dulunya belum mengalami 

penyatuan seperti pada tulang sacrum dan coxae 

pada tulang vertebra. Kerangka aksial atau disebut 

dengan kerangka sumbu tubuh terdiri atas 80 segmen 

tulang, beberapa diantaranya adalah tulang kepala 

(cranium), tulang leher (os hyoideum dan vertebrae 

cervicales), dan tulang batang tubuh (costae, 

sternum, vertebrae dan sacrum). Menurut Moore dan 

Agur (2002), kerangka apendikular yakni berupa 

kerangka tambahan yang terdiri dari tulang-tulang 

ekstremitas baik ekstremitas atas maupun ekstremitas 

bawah dengan jumlah total terdiri dari 126 segmen 

tulang. 
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Menurut Tortora dan Derrickson (2011). Keseluruhan 

dari tulang, tulang rawan bersama tendon serta 

ligament ligamen akan membentuk yang namanya 

sistem rangka (Tortora dan Derrickson : 2011). 

Dalam tubuh manusia, terdapat berbagai macam tulang, 

berikut beberapa jenis tulang yang akan dibahas di 

bawah ini : 

1) Rangka Aksial 

Kerangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang 

rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Rangka 

aksial tersusun dari 80 tulang yang membentuk aksis 

tubuh yang panjang untuk melindungi organ-organ 

yang ada di kepala, leher serta dada. 

2) Tulang Tengkorak (cranium).  

Tulang tengkorak yaitu tulang yang tersusun atas 8 

tulang kranial dan 14 tulang fasial. Jadi, jumlahnya 

ada 22 tulang. Tulang kranial fungsinya untuk 

membungkus dan melindungi otak, diantaranya yaitu 

tulang baji (sfenoid), tulang tapis (etmoid), tulang 

pelipis (temporal), tulang dahi (prontal), tulang ubun-

ubun (pariental), tulang kepala belakang (oksipital). 

Sedangkan tulang fasial yaitu tulang yang membentuk 

wajah, terdiri dari tulang rahang atas (maksila), tulang 

rahang bawah (mandibula), tulang pipi (zimatikus), 

tulang langit- langit (palatum/ platinum), tulang hidung 
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(nasale), tulang mata (lakrimalis), tulang pangkal lidah 

(konka inferor). Tulang pendengaran (auditory) terdiri 

dari tulang martil (maleus), tulang lndasan (inkus), 

tulang sanggurdi (stapes).  

3) Tulang Belakang (vertebra). 

Tulang bealakang mempunyai fungsi untuk 

menyangga berat tubuh manusia itu sendiri dan 

memungkinkan manusia untuk melakukan macam-

macam perubahan posisi dan gerakan, misalnya 

duduk, berdiri bahkan. Tulang belakang merupakan 

sebuah rangkaian struktur lentur yang terbentuk dari 

sejumlah ruas tulang belakang (Pustekko  Depdiknas 

dalam Sari, 2016). Fungsinya untuk melindungi 

sumsum tulang belakang, memberi kekuatan tubuh 

dan   melindungi tenggorokan dan kerongkongan 

(ruas tulang leher). Jumlah tulang belakang ada 26 

buah yang terdiri atas tulang leher (servikal), tulang 

punggung (dorsalis), tulang pinggang (lumbal), tulang 

kelangkang (sakrum), tulang ekor (koksigea). 

4) Tulang Rusuk (costae). 

Tulang rusuk yakni tulang yang bergabung dengan 

tulang dada membentuk perisai untuk melindungi  

organ-organ penting yang ada di dalam dada seperti, 

paru-paru dan jantung. Tulang rusuk berhubungan 

dengan tulang belakang, berjumlah 12 ruas, terdiri 

dari tulang rusuk sejati (costae vera), tulang rusuk 
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palsu (costae spuria), tulang rusuk melayang (costae 

fliktuantes), dan tulang dada (sternum) sendiri terdiri 

atas tulang-tulang yang berbentuk pipih, antara lain 

tulang hulu (manubrium), tulang badan (gladiolus), 

tulang bahu pedang (sifoid) ketiganya bergabung 

menjadi satu buah dalam tulang dada. 

5) Rangka Apendikuler 

Rangka apendikuler adalah serangkaian rangka yang 

tersususn dari diantaranya tulang bahu, tulang 

panggul, dan tulang anggota gerak atas serta bawah 

yang berjumlah 126 tulang. Pembagian kerangka 

secara garis besar rangka apendikuler dibagi lagi 

kedalam dua bagian, yaitu : 

a) Ektremetas atas 

➢ Tulang bahu terdiri atas dua tulang yaitu 

tulang belikat (scapula) dan tulang selangka. 

➢ Tulang anggota gerak atas, terdiri dari 

tulang lengan atas (humerus), tulang hasta 

(ulna), tulang pengumpil (radius), tulang 

pergelangan tangan (karpal), tulang telapak 

tangan (metacarpal), tulang jari- jari 

(phalanges). 

b) Ekstremitas bawah 

➢ Tulang panggul (pelvis) tersusun atas 4 

bagian yaitu tulang usus (ileum), tulang 
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duduk (icium), tulang kemaluan (pubis), 

tulang kelangkang (sacrum). 

➢ Tulang anggota gerak bawah, terdiri dari 

tulang paha (femur), tulang tempurung lutut 

(patella), tulang betis (fibula), tulang kering 

(tibia), tulang pergelangan kaki (tarsal), 

tulang telapak kaki (metatarsal), tulang jari 

kaki (phalanges). 

Jenis-jenis tulang dikelompokkan menurut bentuknya di 

antaranya;tulang pipa. Contohnya tulang paha, tulang 

lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang betis, 

tulang kering, ruas-ruas jari tangan dan kaki. Di dalam 

tulang pipa terdapat sumsum kuning serta lemak;tulang 

pendek. Contohnya tulang pergelangan;tulang pipih. 

Contohnya tulang bahu, tulang usus, tulang rusuk, tulang 

dada, tulang belikat, dan tulang tengkorak;tulang tak 

beraturan. Contohnya adalah tulang rahang dan tulang 

belakang. 

Berdasarkan kekerasannya, menurut I Gusti Ayu (2014: 

206-207) tulang dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu tulang rawan (kartilago) dan tulang keras (osteon). 

1) Tulang rawan, yakni tulang yang mengandung banyak 

zat pelekat (kolagen) yang tersusun oleh kumpulan 

sel tulang rawan. Selanjutnya sel tulang rawan 

tersebut menghasilkan matriks. Matriks tulang rawan 
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sifatnya lentur karena hanya tersusun oleh protein 

dan sedikit dari zat kapur. Menurut Irianti(2008, hlm. 

44-47), pada tulang rawan diselubungi oleh 

membrane perikondrium, tempat tulang rawan 

medapatkan darah tetapi tidak mengandung 

pembuluh darah. Tulang rawan dibedakan atas tulang 

rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan 

elastis. semakin muda usia seseorang semakin 

banyak pula bagian kerangka manusia yang berupa 

tulang rawan (Moore dan Agur : 2002). 

2) Tulang keras, yakni tulang keras yang biasanya 

disebutkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu “tulang”. 

Tulang keras berasal dari tulang rawan yang 

mengalami proses pengerasan yang disebut osifikasi.  

Menurut Snell (2012), tulang bersifat keras karena 

akibat adanya serabut-serabut organik sehingga 

mempunyai elastisitas tertentu serta oleh karena 

matrik selulernya mengalami klasifikasi. Namun, tidak 

semua tulang rawan akan mengalami pengerasan 

dan menjadi tulang keras. Seperti pada tulang daun 

telinga dan tulang hidung. 

 

B. Jenis-jenis persendian 

Di dalam tubuh terdapat lebih dari 300 jenis sendi 

(Parker.S, 2007, hlm. 40). Tempat di mana antara dua 

tulang berhubungan disebut dengan sendi. 
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1) Sinarthrosis yaitu hubungan antar tulang yang tidak 

memungkinkan adanya gerak karea tidak memiliki 

celah sendi. Ada tiga macam sutura yaitu sutura 

serrata (hubungan antar tulang seperti gigi gergaji), 

sutura squamosal (hubungan antar tulang yang saling 

menipis dan bersesuaian), sutura plana (hubungan 

antar tulang yang lurus tersususn tepi menepi). 

2) Sindesmosis, hubungan antar tulang jika antara dua 

tulang dihubungkan oleh jaringan kolagen. Contohnya 

hubungan antara tibia dan fibula. 

3) Sinkondrosis, hubungan antar tulang jika antara dua 

tulang dihubungkan jaringan tulang rawan 

hialin/fibrosa. Contohnya hubungan antar tulang-

tulang  tengkorak. 

4) Diarthrosis yaitu hubungan antar tulang yang 

memungkinkan adanya gerakan diantaranya: 

➢ Sendi pelana yaitu persendian yang 

memungkinkan akan terjadinya gerakan  saling 

tegak lurus ke dua arah  seperti gerakan orang 

sedang naik kuda, tulang tumit dan tulang kering. 

➢ Sendi engsel yakni persendian yang 

memungkinkan terjadinya gerakan maju ataupun  

mundur ke satu arah, misal persendian siku,  

ataupun lutut. 
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➢ Sendi peluru persendian yang memungkinkan  

gterjadinya gerakan ke segala arah, misalnya 

antara tulang gelang panggul dan tulang paha. 

➢ Sendi putar yaitu persendian yang 

memungkinkan terjadinya gerakan tulang yang 

satu mengelilingi tulang lainnya sebagai poros 

(memutar) misalnya tulang hasta dan tulang 

pengumpil. 

➢ Sendi geser adalah persendian yang 

memungkinkan terjadinya gerakan tulang yang 

satu menggeser ke tulang yang lainnya. Misalnya  

persendian antar tulang karpal. 

 

C. Kelainan Pada Tulang 

1) Karena kecelakaan.  Cedera adalah suatu keadaan 

dimana struktur dan fungsi anatomi normal rusak 

yang diakibatkan oleh keadaan patologis (Potter & 

Perry, 2005). Retak pada tulang ataupun patah tulang 

dikarenakan kecelakaan disebut dengan istilah 

fraktura. 

2) Karena kuman. Kelainan karena kuman disebabkan 

oleh TBC pada tulang yang menyebabkan sendi 

terkena infeksi dan menimbulkan rasa sakit yang 

dapat disebut dengan istilah artritis eksudatif. 

3) Karena kurang gizi. Kelainan tulang ini biasanya 

disebabkan karena kekurangan vitamin D, 
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kekurangan zat kalsium maupun fosfor dan  

menyebabkan hambatan pada proses pembentukan 

sel-sel pada tulang. 

4) Karena kebiasaan sikap duduk yang tidak benar 

a. Lordosis, yakni kelainan  jika tulang belakang 

terlalu bengkok ke depan sehingga perut seakan-

akan maju ke depan (Fauci et el. : 2008). 

 

Gambar 6.9 Lordosis 

Sumber : luvina.co.id 

b. Kifosis yaitu jika tulang punggung terlalu bengkok 

ke belakang. Tulang belakang 

melengkung/membengkok ke arah luar 

(belakang).  Penyebab karena kebiasaan duduk 

dengan membungkuk atau membawa beban 

berat di punggung. 

 

Gambar 6.10 Kifosis 

Sumber : luvina.co.id 
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c. Skoliosis yaitu kelainan bentuk tulang belakang 

bengkok ke samping kiri atau ke kanan 

(Rahayussalim : 2007). Tulang belakang 

melengkung/membengkok ke samping seperti 

membentuk huruf “S” atau “C”. Penyebabnya 

karena membawa beban yang terlalu berat pada 

satu sisi tangan ataupun bahu saja yang 

menyebabakan ketidakseimbangan tubuh.  

 

Gambar 6.11 Skoliosis 

Sumber : luvina.co.id 

5) Osteoartritis (Radang Sendi) 

Osteoartritis (OA) adalah suatu penyakit yang 

menyebabkan nyeri dan kekakuan pada sendi akibat 

dari degenerasi oleh sendi yang melibatkan lapisan 

sendi, ligamen, kartilago, dan tulang-tulang (CDC : 

2014). Biasanya penderita kelianan tulang ini akan 

meraskan sakit pada persendian bagian lutut. 

6) Dislokasi  

Kelaianan tulang yang disebabkan karena gangguan 

persendian karena sendi bergeser dari 
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kedudukan/tempat semula. Keadaan bilamana tulang-

tulang yang yang telah membentuk sendi tidak lagi 

berhubungan secara anatomi artinya tulang tersebut 

terlepas dari sendi (Brunner dan Suddarth). Dislokasi 

merupakan suatu keadaan darurat yang harus segera 

membutuhkan pertolongan, karena kepala dari sendi 

bercerai dari mangkuknya (Arif Mansyur, dkk. : 2000). 

Kelainan ini dapat terjadi karena jaringan 

penggantung atau disebut ligamen rusak atau sobek.  

7) Keseleo 

Keseleo atau terkilir dapat disebabakan karena  

gangguan persendian yang terjadi akibt dari  gerakan 

mendadak yang tidak biasa dilakukan. Gerakan ini 

menyebabkan ligamen tertarik namun tidak 

mengakibatkan posisi persendian  bergeser. 

8) Ankilosis  

Gangguan persendian yang mengakibatkan tulang 

tidak dapat digerakkan lagi karena tulang kaku dan 

tulang saling melekat satu sama lain. 

9) Sublikasi  

Gangguan ini biasanya terjadi  ruas-ruas pada tulang 

belakang di daerah leher yang diakibatkan karena  

kecelakaan atau gerakan yang melebihi batas.  

Kepala mengalami perubahan posisi sehingga tertarik 

ke arah kiri atau pun ke kanan. 
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BAB VII 

SISTEM ORGAN PADA MANUSIA 

 

A. Sistem Pernapasan  

Respirasi adalah suatu proses pernapasan dari 

pengambilan oksigen hingga pengeluaran karbohidrat di 

dalam tubuh. Peristiwa menghirup udara ini disebut 

inspirasi dan menghembuskan udara disebut ekspirasi 

(Syaifudin : 2006). Respirasi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu respirasi dalam dan luar, dimana pada respirasi 

dalam pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah menuju 

ke sel-sel tubuh, sedangkan respirasi luar merupakan 

pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara.   

Respirasi eksternal adalah proses pertukaran gas antara 

darah dan atmosfer sedangkan respirasi internal adalah 

proses pertukaran gas antara darah sirkulasi dan sel 

jaringan (Molenaar, 2014). Dalam proses pengambilan 

napas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan :  

1) Fase inspirasi.  Pada fase ini proses kontraksinya otot 

antartulang rusuk sehingga rongga dada membesar, 

akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih 

kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar 

yang kaya oksigen masuk. 

2) Fase ekspirasi.  Pada fase ini merupakan fase 

relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk 

sehingga rongga dada menjadi kecil akibatnya, 
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tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar 

daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga 

dada yang kaya karbon dioksida keluar.  

Proses Kimiawi Respirasi Pada Tubuh Manusia : 

Pembuangan CO2 dari paru-paru : H + HCO3 ---> 

H2CO3 ---> H2 + CO2. 

1) Pengikatan oksigen oleh hemoglobin : Hb + O2 ---> 

HbO2. 

2) Pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel : 

HbO2 ---> Hb + O2. 

3) Pengangkutan karbondioksida di dalam tubuh : CO2 + 

H2O ---> H2 + CO2. 

 
Alat-alat pernapasan berfungsi memasukan udara 

yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara 

yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan  

pada  proses pernapasan yaitu untuk memperoleh 

energi.  

1) Alat-alat pernapasan pada manusia : 

a. Rongga hidung (Cavum Nasalis) 

Udara dari luar akan masuk melalui rongga 

hidung (Cavum nasalis), yang didalam rongga 

hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi 

menangkap udara yang masuk melalui rongga 

hidung. Di dalam selaput lendiri  terdapat kelenjar 

minyak (kelenjar sebasea) dan kelenjar keringat 
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(kelenjar sudorifera). Di dalam rongga hidung 

terdapat juga rambut pendek dan tebal yang 

berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk 

bersama udara. 

 

Gambar 7.1 Rongga Hidung 

Sumber : pelajaran.co.id 

 

b. Faring (Tenggorokan)  

Faring adalah kerongkongan atau yang sering 

disebut tenggorokan yang berfungsi sebagai 

saluran keluar masuknya udara dan juga sebagai 

saluran alat pencernaan yang membawa 

makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. 

Pada bagian belakang faring (posterior) terdapat 

laring (tekak) yaitu tempat letaknya pita suara 

(pita vocalis) yang menyebabkan pita suara 

bergetar dan terdengar suara.  
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Gambar 7.2 Faring 

Sumber : rumus.co.id 

c. Batang tenggorokan (Trakea) 

Batang tenggorok (trakea) terletak di sebelah 

depan kerongkongan yang berupa pipa 

panjangnya  ± 10 cm, terletak sebagian di leher 

dan sebagian di rongga dada (torak) Dinding 

tenggorokan tipis dan kaku,  yang dikelilingi oleh 

cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam 

rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring 

benda-benda asing yang masuk ke saluran 

pernapasan. Di dalam rongga dada batang 

tenggorok bercabang menjadi dua yang disebut 

bronkus dan cabang tenggorok bercabang-

cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil 

disebut bronkiolus. Di dalam bronkiolus terdapat 

ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang 

disebut (alveolus). 
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Gambar 7.3 Trakea 

Sumber : studinews.co.id 

d. Pangkal tenggorokan (Laring)  

Laring adalah saluran pernapasan yang memiliki 

bentuk seperti tabung dengan organ pembukan 

di dalam saluran pernapasan yang berada  di 

antara faring dengan trakea. Salah satu tulang 

rawan pada laring disebut epiglotis yaitu  bagian 

laring yang menjulur keluar ke bagian faring, 

epiglottis yaitu tersusun atas tulang rawan 

elastis, yang berfungsi sebagai pengaturan 

pernapasan serta pencernaan. Fungsi laring 

yaitu menghasilkan suara, melindungai saluran 

pernapasan, mengarahkan makanan masuk ke 

esofagus, melindungi tabung trakea, dan 

menghubungkan faring dengan trakea.  
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Gambar 7.4 Laring 

Sumber : ruangguru.co.id 

e. Cabang Batang Tenggorokan (Bronkus) 

Di dalam tenggorokan (trakea) bercabang 

menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan 

bronkus kiri, kedua bronkus yaitu sama-sama 

menuju paru-paru. 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 disebut  

alveolus  yang mengandung kapiler darah di 

dalam alveolus oksigen dan udara berdifusi ke 

dalam darah. Fungsi utama bronkus yaitu 

sebagai jalan bagi udara yang masuk dan keluar 

paru-paru. 
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Gambar 7.5 Bronkus 

Sumber : forum.teropong.id 

f. Paru-paru (Pulmo)  

Paru-paru akan  mengambil oksigen dari udara 

yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah  

kemudian didistribusikan ke seluruh bagian sel, 

ketika sel bekerja maka dihasilkan gas buangan 

berupa karbondioksida yang  dilepaskan melalui 

aliran darah. Paru-paru terletak di dalam rongga 

dada bagian atas dan  terdapat dua bagian yaitu 

paru-paru kanan (pulmo dekster) yang terdiri atas 

3 lobus dan paru-paru kiri (pulmo sinister) yang 

terdiri atas 2 lobus. 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). 

 

B. Sistem Pencernaan   

Organ yang termasuk ke dalam sistem 

pencernaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu saluran 
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pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Saluran 

pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan, 

memecahkan makanan  menjadi bagian yang lebih kecil 

dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. 

Organ saluran pencernaan yaitu mulut, faring, esofagus, 

lambung, usus halus dan usus besar serta dari usus 

besar makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. 

Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk 

membantu saluran pencernaan dalam melakukan 

kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut, 

kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan 

dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah 

saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan 

memproduksi sekret yang berkontribusi dalam 

pemecahan bahan makanan. Organ pelengkap terdiri 

dari gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan 

pankreas (Scnlon & Sanders, 2007 : 371).  

Organ saluran pencernaan sebagai berikut :  

1) Mulut  

Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya 

berbagai  makanan. Mulut terdiri dari gigi dan lidah. 

Bagian-bagian yang terdapat dalam mulut: 

a. Gigi (dens), 

Gigi fungsinya untuk menggigit, mengunyah, 

mencabik. Gigi terdiri dari gigi seri, taring, susu 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 135 

dan geraham, sehingga makanan menjadi 

mudah untuk ditelan.  

b. Lidah (lingua) adalah kumpulan otot rangka pada 

bagian lantai mulut yang dapat membantu 

pencernaan makanan dengan mengunyah dan 

menelan. Berfungsi untuk: sebagai indera 

pengecap/perasa (papila), mengaduk makanan 

di dalam rongga mulut, membantu proses 

penelanan makanan, membantu membersihkan 

mulut, membantu bersuara/berbicara 

c. Ludah (saliva) dihasilkan oleh kelenjar ludah. Di 

dalam lidah terdapat enzim amilase yaitu enzim 

yang mengubah zat tepung menjadi zat gula.  

 

Gambar 7.6 Rongga Mulut 

Sumber : diction.id 

2) Faring  

Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat  

didepan tulang leher yang berhubungan 

dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, 

dan laring. Pada umumnya faring dibagi menjadi tiga 
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bagian yait faring nasal yang berhubungan dengan 

rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan 

rongga paru-paru, dan faring laryngeal yang 

berhubungan dengan epiglotis dari laring serta 

menuju ke esofagus. 

Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat 

pencernaan yang membawa makanan dari rongga 

mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan 

rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi 

cukup penting dalam produksi suara, serta 

memungkinkan manusia untuk bernapas 

menggunakan mulut serta jika diperlukan secara 

medis memasukkan makanan melalui hidung.  

 

Gambar 7.7 Faring 

Sumber : rumus.co.id 

3) Esofagus 

Esofagus atau kerongkongan organ berbentuk pipa 

yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 

Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi tiga 

bagian: bagian superior (sebagian besar adalah otot 
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rangka), bagian tengah (campuran otot rangka dan 

otot polos), serta bagian inferior (terutama terdiri dari 

otot polos). 

4) Lambung 

Lambung merupakan tempat pencernaan makanan 

yang berlangsung selama 2-6 jam, lambung akan 

mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. 

Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan 

peristaltik dengan bantuan getah lambung sehingga 

membentuk bubur yang disebut chyme (kim).  Fungsi 

lambung yaitu tempat pencernaan makanan dan 

tempat sari-sari makanan diserap. Lambung dapat 

dibagi menjadi tiga daerah, daerah  kardia yaitu 

bagian atas, daerah pintu masuk makanan dari 

kerongkongan, daerah fundus yaitu bagian tengah 

bentuknya membulat, daerah pilorus yaitu daerah 

yang berhubungan dengan usus 12 jari atau sering 

disebut duodenum terletak dibagian bawah.  Di 

bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat 

kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. 

Getah lambung mengandung asam lambung (HCI) 

asam yang berfungsi sebagai enzim yang berguna 

untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan, 

pepsin yaitu enzim yang dapat mengubah protein 

menjadi molekul yang lebih kecil, Musin yaitu mukosa 
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protein yang melicinkan makanan, Renin yaitu enzim 

berperan sebagai kaseinogen menjadi kasein.  

5) Usus halus  

Usus halus atau usus kecil yaitu bagian dari saluran 

pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus 

besar, Usus halus terdiri dari empat  bagian yaitu 

usus dua belas jari (duodenum), usus kosong 

(jejunum), dan usus penyerapan (ileum). Lapisan-

lapisan penyusun dinding usus halus mulai dari dalam 

ke luar usus terdiri atas tunika mukosa, tunika 

submukosa, tunika muskularis, dan tunika serosa. 

Pencernaan di usus halus yaitu pada tunika mukosa 

yakni vili, vili merupakan penjuluran mukosa yang 

berbentuk jari dan merupakan ciri khas usus halus. Di 

dalam usus dua belas jari, dihasilkan enzim dari 

dinding usus, enzim yang berfungsi  untuk mencerna 

makanan secara kimiawi yaitu :  

a. Enterokinase, untuk mengaktifkan peptidase, 

yaitu tripsinogen yang dihasilkan pankreas 

menjadi tripsin, dan mengaktifkan erepsinogen 

menjadi erepsin. 

b. Tripsin yaitu enzim yang mengubah pepton 

menjadi asam amino dan gliserol. 

c. Erepsin atau dipeptidase, untuk mengubah 

dipeptida atau pepton menjadi asam amino.  
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d. Disakarase, yaitu enzim yang  mengubah 

disakarida menjadi monosakarida, yaitu: 

➢ Maltose mengubah maltosa menjadi glukosa 

+ glukosa. 

➢ Sukrose mengubah sukrosa menjadi 

fruktosa + glukosa. 

➢ Laktose mengubah Ulaktosa menjadi 

galaktosa + glukosa 

e. Lipase, yaitu enzim yang mengubah trigliserida 

menjadi gliserol dan asam lemak.   

 

Gambar 7.8 Usus Halus dan Usus Besar 

Sumber : gurupendidikan.co.id 

6) Usus Besar 

Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara 

usus buntu dan rektum, Usus besar atau kolon terbagi 

menjadi empat  bagian yaitu :  

a. Colon ascenden  

Usus besar yang mengarah keatas yang 

berfungsi menyerap zat gizi dan air yang belum 

terserap oleh usus halus dan memadatkan feses  
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b. Colon transversal 

Bagian usus besar yang mendatar setelah colon 

ascenden yang berfungsi mengoptimalkan 

penyerapan zat gizi, air, dan memadatkan feses.  

c. Colon descenden 

Bagian usus besar yang mengarah kebawah 

yang berfungsi sebagai tempat penampungan 

feses sementara sebelum masuk ke rektum.  

d. Colon Sigmoid 

Usus besar yang berbentuk S yang terletak 

setelah colon descenden, yang berfungsi 

memberikan tekanan pada feses sehingga 

memudahkan feses dikeluarjan melalui rektum. 

Fungsi usus besar yaitu menyimpan sisa 

makanan, menjaga keseimbangan cairan dan 

elektrolit dengan cara menyerap air, 

mendegradasi bakteri.  

7) Rektum 

Bagian terakir dari usus besar yang berfungsi  

menyimpan feses hingga diekskresikan atau 

dikeluarkan melalui anus.  

8) Anus  

Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan 

yang  terletak di bagian tengah bokong, bagian 

posterior dari peritoneum . Terdapat dua otot 
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sphinkter anal (di sebelah dalam dan luar), otot ini 

membantu menahan feses saat defekasi. 

C. Sistem Peredaran Darah 

Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular 

adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke 

dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu 

dan pH tubuh. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup 

organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam 

tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis 

cairan tubuh. Komponen utama sistem peredaran darah 

manusia: 

1) Jantung  

Jantung adalah organ vital sistem peredaran darah 

yang fungsinya memompa dan menerima darah ke 

seluruh tubuh. Jantung terletang di tengah dada di 

bagian belakang kiri tulang dada. Jantung berukuran 

kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan  yakni 

sekitar 200-425 gram, Jantung memilik empat ruang, 

yakni serambi (atrium) kiri dan kanan serta bilik 

(ventrikel) kiri dan kanan. Jantung memiliki katub yang 

terdiri katup trikuspid, mitral, paru, dan  aorta. Setiap 

katup memiliki flaps, yang disebut leaflet atau cusp, 

yang membuka dan menutup sekali setiap jantung 

Anda berdetak. Fungsi Katup pada jantung yaitu 

menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar.  
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Gambar 7.9 Jantung 

Sumber : saintif.com  

2) Pembuluh darah  

Bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan 

darah ke seluruh bagian tubuh manusia, Pembuluh 

darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung 

ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Ada tiga 

pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, 

yaitu:  

a) Arteri   

Arteri atau pembuluh nadi yaitu pembuluh darah 

yang berotot yang membawa darah dari jantung, 

Fungsi utamanya adalah menghantarkan oksigen 

dan nutrisi ke semua sel, serta mengangkut zat 

buangan seperi karbon dioksida. Arteri  atau 

pembuluh nadi ini memiliki dinding yang cukup 

elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah 

tetap konsisten.  

b) Vena  

Vena atau pembuluh balik  adalah pembuluh 

yang membawa darah menuju jantung.  
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Darahnya banyak mengandung karbon dioksida 

yang  umumnya terletak dekat permukaan tubuh 

dan tampak kebiru-biruan. Vena atau pembuluh 

balik ini memiliki dinding pembuluhnya tipis dan 

tidak elastis. Pembuluh vena mempunyai katup 

sepanjang pembuluhnya yang berfungsi agar 

darah tetap mengalir satu arah.  

 

Gambar 7.10 Arteri dan Vena 

Sumber : gurupendidikan.co.id 

c) Kapiler  

Pembuluh darah ini berfungsi untuk 

menghubungkan arteri terkecil dengan vena 

terkecil. Kapiler memiliki dinding yang  sangat 

tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah 

untuk bertukar senyawa dengan jaringan 

sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, 

limbah, dan nutrisi. 

3) Darah 

Darah adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi 

mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai 
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zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah 

merupakan suatu fluida yang berisi beberapa bahan 

terlarut dan erythrocyte, leucocyte dan beberapa 

bahan lan yang tersuspensi, darah juga berfungsi 

mengedarkan suplai makanan kepada sel-sel tubuh 

serta membawa hormon dan enzim ke organ yang 

memerlukan. Pertukaran oksigen terjadi dari air 

dengan karbondioksida terjadi pada bagian 

semipermeabel yaitu pembuluh darah yang terdapat 

di daerah insang. Selain itu di daerah insang terjadi 

pengeluaran kotoran yang bernitrogen( Soewolo, 

2005 : 198).  Darah terdiri atas beberapa komponen 

yaitu :  

a) Plasma darah  

Komponen darah berbentuk cairan berwarna 

kuning yang menjadi medium sel-sel darah, 

plasma darah juga merupakan medium pada 

proses ekskresi. Volume plasma darah terdiri 

dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan 

protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, 

hormon dan karbondioksida. Plasma darah 

berfungsi untuk mengangkut sel-sel darah 

untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama 

nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein 

pembekuan darah, dan bahan kimia, seperti 

hormon dan protein yang berfungsi untuk 
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membantu menjaga keseimbangan cairan 

tubuh. 

 

Gambar 7.11 Plasma Darah 

Sumber : netz.id 

b) Sel darah merah  

Sel darah merah atau eritrosit  adalah jenis sel 

darah yang paling banyak dan berfungsi 

mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi 

jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Warna 

merah sel darah merah sendiri berasal dari 

warna hemoglobin yang unsur pembuatnya 

adalah zat besi. Pada manusia, sel darah merah 

dibuat di sumsum tulang belakang, lalu 

membentuk kepingan bikonkaf.  
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Gambar 7.12 Sel Darah Merah 

Sumber : pengajar.co.id 

c) Sel darah putih  

Sel darah putih atau leukosit adalah sel yang 

membentuk komponen darah. Fungsi sel darah 

putih melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur 

yang memicu perkembangan penyakit,  karena 

sel darah putih memproduksi antibodi yang akan 

membantu memerangi zat asing tersebut. Sel 

darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat 

bergerak secara amoeboid, dan dapat 

menembus dinding kapiler/diapedesis.  

 

Gambar 7.13 Sel Darah Putih 

Sumber : slideshare.net 

d) Keping darah  

Keping darah atau trombosit  memiliki bentuk 

yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, 

berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, 

dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar. 
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Fungsi trombosit yaitu berperan penting  dalam 

proses pembekuan darah (koagulasi) saat tubuh 

terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk 

sumbatan bersama benang fibrin guna 

menghentikan perdarahan sekaligus merangsang 

pertumbuhan jaringan baru di area luka.  

 

Gambar 7.14 Keping Darah 

Sumber : hallosehat.com 

4) Mekanisme Peredaran Darah 

Mekanisme sistem peredarah darah yaitu ada 

peredaran darah sismik dan peredaran darah 

pulmonal, penjelasannya sebagai berikut :  

a) Peredaran darah sismik disebut sebagai 

peredaran darah besar, peredaran darah ini 

dimulai ketika darah yang mengandung oksigen 

dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh 

tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke serambi 

kanan jantung. Secara sederhana, peredaran 

darah sistemik bisa digambarkan sebagai aliran 

darah dari jantung – seluruh tubuh – jantung.  
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b) Peredaran darah Pulmonal atau sering disebut 

peredaran darah kecil, peredaran darah ini 

dimulai saat darah yang mengandung CO2 atau 

karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung 

menuju paru-paru, dalam paru-paru terjadi 

pertukaran gas akhirnya mengubah karbon 

dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-

paru dan kembali lagi ke jantung (serambi kiri). 

Secara sederhana, peredaran darah pulmonal 

bisa digambarkan sebagai peredaran darah dari 

jantung – paru-paru – jantung.  

 

D. Sistem Indra  

Sistem indra merupakan bagian tubuh yang berfungsi 

menerima rangsangan. Menurut Irianto (2013:262). 

Panca indra adalah organ-organ akhir yang dikhususkan 

untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Pada tubuh 

manusia alat untuk mengenal dunia luar atau sekitar 

tubuhnya adalah alat indra, serabut saraf merupakan alat 

perantara yang membawa kesan rasa dari organ indra 

menuju ke otak, dimana alat itu diolah atau ditafsirkan 

sehingga timbul kesan rasa dari luar seperti sentuhan, 

pengecapan, penglihatan, pembauan, dan suara.  

 Mengidentifikasi letak bintik buta 

1) Praktikum Identifikasi Letak Bintik Buta 

a. Alat dan Bahan :  
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1. Kertas HVS  

2. Pengaris 

3. Spidol  

 

 

Gambar 7.15 Alat dan Bahan Praktikum 

Identifikasi Bintik Buta 

b. Langkah Kerja :  

1. Menyiapkan kertas putih, membuat tanda 

silang (X) dan lingkaran (O) masing-masing 

berdiameter 0,5 cm pada kertas putih 

dengan jarak 6,5 cm (masing-masing 

berjarak 3,25 cm dari bagian tengah kanan). 

2. Untuk percobaan dengan mata kanan, 

pegang kertas tersebut di bagian tengah 

dengan tangan kanan, dengan posisi tanda 

silang (X) di sebelah kiri. 

3. Rentangkan tangan lurus ke depan 

sehingga tanda silang di depan mata kanan.  
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4. Kertas dipegang diberi jarak 50 cm dari 

wajah sejajar dengan mata. Mata diarahkan 

pada titik Y, mata kanan ditutup. 

5. Kertas digerakkan perlahan mendekati 

wajah dengan mata kiri tetap fokus pada titik 

Y. 

6. Tepat pada saat hilangnya tanda X, jarak 

antara kertas penentu bintik. 

7. Kegiatan tersebut diulangi kembali untuk 

mata kanan. 

8. Dengan pandangan mata berpusat pada 

tanda silang, gerakkan tangan mendekati 

mata secara perlahan-lahan, sampai tanda 

lingkaran sudah tidak tampak lagi.  

 

Gambar 7.16 Langkah Kerja Praktikum 

Identifikasi Bintik Buta 

  



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 151 

2) Hasil Praktikum 

Berikut hasil data yang telah didapatkan dari 

praktikum yang telah dilakuan. 

Tabel 7.1 

Menguji Letak Bintik Buta 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa setiap 

individu pasti mempunyai jarak bintik buta yang 

berbeda-beda dengan individu lainnya, hal ini karena 

berhubungan dengan sel kerucut (yang mampu 

menerima sel berwarna) dan sel batang (yang mampu 

menerima sel tidak berwarna).  

Menurut Irianto (2013:263) mata merupakan indra 

penglihatan. Mata manusia dapat dijelaskan analog 

dengan kamera, sehingga cahaya atau sinar jatuh 

pada retina dan cahaya dipatahkan oleh sebuah 

lensa.  Alat tambahan mata ini mempunyai fungsi 
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untuk melindungi mata dari gangguan pada 

lingkungan seperti alis mata ini fungsinya untuk 

melindungi mata dari keringat, kelopak mata untuk 

melindungi mata dari benturan dan pada bulu mata 

fungsinya  untuk melindungi mata dari cahaya, debu 

dan kotoran. Mata juga mempunyai bagian-bagian 

seperti :  

a. Lensa mata adalah organ fokus utama, yang 

membiaskan berkas-berkas cahaya yang 

terpantul dari benda-benda yang dilihat, menjadi 

bayangan yang jelas pada retina (Syaifuddin, 

2012) yang mempunyai fungsi untuk meneruskan 

dan memfokuskan  cahaya agar bayangan benda 

jatuh ke lensa mata. 

b. Kornea mata, merupakan selaput bening mata, 

jika mengalami kekeruhan akan mengganggu 

penglihatan. Kornea memiliki ketebalan ± 0,5 mm 

dan tidak mengandung pembuluh darah 

(Syaifuddin, 2012) yang mempunyai  fungsi  yaitu 

menerima  rangsangan cahaya dan 

meneruskannya pada bagian mata yang lebih 

dalam. Kornea yang terlalu melengkung mata 

akan berpenglihatan dekat, sedangkan 

kelengkungan pada kornea kurang maka mata 

akan berpenglihatan jauh kelengkungan yang 
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tidak merata akan menyebabkan astigmatisme 

(Cameron et al, 2006).  

c. Iris adalah bagian mata yang berpigmen, 

fungsinya  untuk mengatur banyak sedikitnya 

sebuah cahaya yang masuk ke mata dan 

mengatur perbesaran pupil. 

d. Pupil adalah lingkaran hitam pada bola mata 

yang mempunyai fungsi sebagai saluran 

masuknya sebuah cahaya, pada saat cahaya 

pupil itu menjadi kecil, cahaya yang masuk ke 

mata itu menjadi berkurang saat lingkungan 

terang. 

e. Retina, fungsinya untuk membentuk sebuah 

bayangan benda yang kemudian dikirim oleh 

saraf mata ke otak. Retina merupakan 

mekanisme persyarafan untuk penglihatan. 

Retina memuat ujung-ujung nervusoptikus bila 

sebuah bayangan tertangkap (tertangkap oleh 

mata) maka berkas-berkas cahaya benda yang 

dilihat, menembus kornea, aqueus humor, lensa 

dan badan vitreus guna merangsang ujung-ujung 

saraf dalam retina. Rangsangan yang diterima 

retina bergerak melalui traktus optikus menuju 

daerah visuil dalam otak, untuk ditafsirkan. 

Kedua daerah visuil menerima berita dari kedua 
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mata, sehingga menimbulkan lukisan dan bentuk 

(Syaifuddin, 2012). 

f. Otot mata, setiap otot dirangsang oleh saraf 

kranial tertentu yang berfungsi untuk mengatur 

suatu gerakan bola mata. 

g. Saraf mata, mempunyai fungsi untuk 

meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari 

retina ke otak.  

 

Gambar 7.17 

Sumber : jagad.id 

 Menguji Kepekaan Telinga 

1) Praktikum Menguji  Kepekaan Telinga 

a. Alat dan Bahan : 

1. Sendok makan  4. Headset 

2. Mangkok   5. Gadget 

3. Sapu tangan 
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Gambar 7.18 Alat dan Bahan Praktikum Uji 

Kepekaan Telinga 

b. Langkah Kerja 

1. Tutuplah matamu dengan sapu tangan. 

2. Ada teman yang lain masing-masing 

memegang sendok dan mangkok. 

Tentukan jarak antar temanmu yang 

ditutup matanya dengan anda yang 

memegang sendok dan mangkok, 

misalnya pertama 1m, kemudian 2m dan 

seterusnya. 

3. Setelah siap, Anda akan ditutup matanya 

memberi aba-aba agar teman yang 

memegang sendok mengetukkan sendok 

pada mangkok secara bergantian. 

Dapatkah anda mendengar bunyi yang 

dihasilkan? Dapatkah anda mendengar 

dengan lebih naik?. 
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4. Kemudian, sumbatlah telinga kanan dan 

kiri secara bergantian dengan headset. 

Dapatkah Anda mendengar dengan 

jelas? Telinga mana yang dapat 

mendengar dengan baik? 

5. Selanjutnya bergantian dengan teman 

anda. Ulangi kegiatan seperti yang Anda 

lakukan.  

      

Gambar 7.19 Langkah Kerja Praktikum Uji Kepekaan 

Telinga 

2) Hasil Praktikum  

Berikut data yang diperoleh dari hasil praktium uji 

kepekaan telinga yang telah dilakukan. 

Tabel 7.2 

Hasil Praktikum Uji Kepekaan Telinga 
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Pembahasan  

Berdasarkan hasil kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan untuk menguji 

kepekaan telinga tergantung pada keras lemahnya 

bunyi pada sel penerima yang akan mengirim implus 

ke otak, semakin kuat gelombang bunyi semakin 

banyak sel reseptor yang bergerak, dan  kemampuan 

untuk mendengar antara telinga kanan dan telinga kiri 

ternyata terdapat perbedaan dan kesimpulannya 

telinga kanan mendengar lebih baik dari telinga kiri. 

Telinga merupakan alat indra yang berfungsi  

mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga 

ialah indra pendengaran yang menerima sebuah 

rangsangan berupa suara (fonoreseptor) dan teliga 

berfungsi sebagai alat keseimbangan.  Bagian-bagian 

telinga yaitu :  
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a. Daun telinga, lubang telinga dan liang 

pendengaran berfungsi sebagai  menangkap dan 

mengumpulkan suatu gelombang bunyi. 

b. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima 

sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke 

bagian yang lebih dalam.  

c. Tiga tulang pendengaran (tulang martil, landasan 

dan sanggurdi) mempunyai fungsi untuk 

memperkuat sebuah getaran dan 

meneruskannya ke koklea atau rumah siput.  

d. Tingkap jorong, tingkap bundar, tiga saluran 

setengah lingkaran dan koklea (rumah siput) 

berfungsi  untuk mengubah impuls dan 

diteruskan ke otak dan juga pada tiga saluran 

setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan tubuh. 

e. Saluran eustachius fungsinya untuk 

menghubungkan suatu rongga mulut dengan 

telinga bagian luar. 

Cara kerja telinga : Getaran suara menuju daun 

telinga lalu menuju saluran telinga dan ke gendang 

telinga lalu menuju tiga tulang pendengaran hingga ke 

rumah siput lalu menuju sel-sel rambut dalam organ 

korti menuju sel saraf audiotori dan yang terakhir 

menuju otak.  
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Gambar 7.20 Telinga 

Sumber : jagad.id 

 Menguji Kepekaan Hidung 

1) Praktikum Uji Kepekaan Hidung 

a. Alat dan Bahan :  

1. Minyak kayu putih  

2. Permen rasa straberi, anggur, melon 

3. Kapas 

4. Penutup mata 

 
b. Langkah Kerja : 

1. Praktikan yang akan diuji kepekaan 

hidungnya ditutup matanya. 

2. Teteskan minyak kayu putih pada 

kapas. 

3. Dekatkan pada hidung praktikan. 

4. Ulangi dengan permen  berbagai rasa. 

5. Ulangi pada anggota kelompok lain dan 

hasilnya masukkan ke dalam tabel . 
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Gambar 7.21 Langkah Kerja Praktikum 

Uji Kepekaan Hidung 

2) Hasil Praktikum 

Berikut data yang telah diperoleh berdasarkan uji 

praktikum kepekaan hidung. 

Tabel 7.3 

Hasil Praktikum Uji Kepekaan Hidung 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
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pengamatan uji kepekaan hidung indra pembau setiap 

orang berbeda-beda dan sehingga setiap orang 

memiliki kepekaannya masing-masing ada yang 

sering terkena flu dan sering bermasalah pada indra 

pembaunya adan yang memiliki indra pembau atau 

hidung baik maka akan cepat sekali mengenali bau 

suatu benda. 

Hidung ialah indra untuk mengenali sesuatu atau 

aroma lingkungan sekitar.  Bagian-bagian Indra 

pembau (hidung), yakni : 

a. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya 

sebuah udara. 

b. Rambut hidung berfungsi   menyaring udara yang 

masuk ketika bernapas. 

c. Selaput lendir berfungsi sebagai tempat 

menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indra 

pembau. 

d. Serabut saraf ini berfungsi untuk mendeteksi zat 

kimia yang ada pada udara pernapasan. 

e. Saraf pembau ini berfungsi untuk mengirimkan 

bau-bauan ke bagian otak. 

Cara kerja hidung : rangsangan (bau) menuju ke 

lubang hidung lalu menuju ke epitelium olfaktori 

hingga menuju ke mukosa olfaktori lalu menuju ke 
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saraf olfaktori lalu menuju ke talamus lalu menuju ke 

hipotalamus dan terakhir menuju ke otak.  

 

Gambar 7.22 Rongga Hidung 

Sumber : jagad.id 

 Menguji Kepekaan Lidah 

1) Praktikum Uji Kepekaan Lidah 

a. Alat dan bahan :  

Alat : 

1. Cotton bud (5) 

2. Gelas plastik (4) 

Bahan : 

1. Larutan gula 

2. Larutan garam 

3. Larutan obat puyer 

4. Larutan jeruk nipis 

5. Air mineral 
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Gambar 7.23 Alat dan Bahan Praktikum 

Uji Kepekaan Lidah 

b. Langkah Kerja :  

1. Bersihkan lidah praktikan yang akan 

diuji kepekaan lidahnya dengan 

menggunakan lap kain yang bersih, 

kemudian meminta untuk menjulurkan 

lidahnya. 

2. Memasukkan cotton bud ke masing-

masing larutan. 

3. Menggoleskan cotton bud dan larutan 

gula di berbagai tempat di permukaan 

lidah, dan menandai bagian lidah yang 

merasakan manis, lalu catat hasilnya. 

4. Meminta mempraktikan untuk berkumur 

dan mengoleskan cotton bud, untuk 

rasa yang lainnya. 

5. Melakukan percobaan. 
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Gambar 7.24 Langkah Kerja Praktikum 

Uji Kepekaan Lidah 

2)    Hasil Praktikum 

Berikut data yang diperoleh berdasarkan 

praktikum uji kepekaan lidah. 

 
Tabel 7.4 

Hasil Praktikum Uji Kepekaan Lidah 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa lidah 

manusia memiliki empat bagian untuk merasakan 
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setiap rasa yaitu pada bagian ujung lidah dapat 

merasakan rasa manis, pada lidah bagian 

samping dapat merasakan rasa manis, lidah 

bagian samping depan merasakan rasa asin, 

lidah samping belakang dapat merasakan rasa 

asam dan pangkal lidah dapat merasakan rasa 

pahit, tetapi setiap orang mempunyai jumlah 

papila yang berbeda-beda sehingga 

menyebabkan sensitivitas pada setiap orang 

berbeda-beda sehingga setiap rasa yang 

dirasakan pada setiap anggota kelompok pun 

berbeda-beda.  

Lidah yaitu salah satu jenis indera yang berfungsi 

untuk merasakan rangsangan rasa Lidah bisa 

merespon berbagai jenis dan berbagai macam 

rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam 

dan rasa asin. Pada bagian lidah yang berbintil-

bintil disebut dengan papila yaitu ujung saraf 

pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap 

memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang 

berdasarkan letaknya pada lidah seperti pada 

pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada 

tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam 

serta pada ujung lidah fungsinya untuk 

mengecap rasa manis. Pada permukaan lidah 
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yang ditutupi oleh tiga macam papila yaitu 

sebagai berikut : 

a. Papila sirku valata; 

b. Papila filiformis; 

c. Papila Fungiformis. 

Cara kerja lidah sebagai berikut: 

Makanan/larutan berasa menuju ke papila lidah 

lalu menuju ke saraf gustatori lalu menuju 

medula oblongata lalu menuju talamus dan yang 

terakhir menuju otak.  

 

Gambar 7.25 Lidah 

Sumber : ekosistem.co.id 

 Menguji kepekaan kulit  

1) Praktikum Uji Kepekaan Kulit 

a. Alat dan Bahan : 

1. Pensil yang runcing  

2. Es batu yang dibungkus plastik 

3. Air panas yang dibungkus plastik 
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b. Langkah kerja :  

1. Tutuplah mata praktikan yang akan diuji 

kepekaan kulitnya dengan 

menggunakan saputangan. 

2. Tusuklah secara perlahan-lahan 

telapak tangan, jari tangan, dan 

punggung tangan dengan pencil 

runcing. 

3. Menanyakan apakah merasa sakit 

ataukah tidak.  

4. Tandai bagian tangan yang merasakan 

sakit dengan spidol. 

5. Ulangi penusukan dengan bagian di 

leher dan kaki. 

6. Tandai bagian yang sakit dengan 

menggunakan spidol. 

7. Melakukan percobaan di atas dengan 

menggunakan es batu dan air hangat. 

8. Mencatat hasilnya. 

9. Ulangi untuk anggota kelompok yang 

lain dan masukkan hasilnya pada tabel. 
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Gambar 7.26 Langkah Kerja Praktikum Uji 

Kepekaan Kulit 

2) Hasil Praktikum 

Berikut data yang telah diperoleh berdasarkan 

praktikum 

Tabel 7.5 

Hasil Praktikum Uji Kepekaan Kulit 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kulit 

kita sangat peka atau sensitif terhadap sentuhan 
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dan berbagai macam jenis panas, dingin dan 

tajam, hal ini dapat kita rasakan karena adanya 

tekanan, nyeri, panas, dan dingin, tergantung 

dari apa yang menyentuh kulit dan bagaimana 

kekuatan sentuhan tersebut. 

Kulit ialah alat indera yang mampu untuk 

menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, 

sentuhan,rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain 

sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor 

yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik.  

Bagian-bagian kulit serta  fungsinya : 

a. Lapisan lemak berfungsi untuk 

menghangatkan suatu tubuh. 

b. Kelenjar keringat berfungsi untuk 

menghasilkan suatu keringat. 

c. Otot penggerak rambut berfungsi  untuk 

mengatur sebuah gerakan rambut. 

d. Pembuluh darah berfungsi untuk 

mengalirkan darah keseluruh tubuh.  
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Gambar 7.27 Penampang Kulit 

Sumber : dosenpendidikan.com 

E. Pubertas 

Pubertas adalah suatu periode perubahan dari tidak 

matang menjadi matang (Soetjiningsih, 2004). Pubertas 

yaitu masa ketika seorang anak mengalami perubahan 

fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual, masa 

pubertas biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 

tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 

tahun.  Pada masa ini memang pertumbuhan dan 

perkembangan berlangsung dengan cepat.  Terdapat 

perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan 

ketika memulai masa pubertas. 

Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki :  

a. Pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah; 

b. Mengalami perubahan berat dan tinggi badan; 

c. Perubahan suara; 

d. Timbul jerawat; 

e. Tumbuh rambut pada area kemaluan. 

 

Ciri pubertas pada anak perempuan :  

a. Pada wanita pubertas ditandai dengan menstruasi 

pertama (menarche); 

b. Payudara mulai  membesar; 

c. Tumbuh bulu - bulu halus di daerah tertentu; 
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d. Pinggul melebar; 

e. Perubahan suara. 

Penyebab munculnya pubertas ini adalah hormon 

yang dipengaruhi oleh hipofisis (pusat dari seluruh sistem 

kelenjar penghasil hormon tubuh).  Hormon seks yang 

memengaruhi perempuan adalah estrogen dan 

progesteron yang diproduksi di indung telur, sedangkan 

pada laki-laki diproduksi oleh testis dan dinamakan 

testosteron.  Hormon-hormon tersebut ada di dalam 

darah dan memengaruhi alat-alat dalam tubuh sehingga 

terjadilah beberapa pertumbuhan. 

Penyebab perubahan pubertas yaitu kelenjar pituitary  

mengeluarkan dua hormon yaitu hormon pertumbuhan 

yang berpengaruh dalam menentukan besarnya individu, 

dan hormon gonadotrofik yang merangsang gonad untuk 

meningkatkan kegiatan.  Peran Gonad yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan organ-organ seks yaitu 

ciri-ciri seks primer seperti bertambah besar dan 

fungsinya menjadi matang, dan ciri-ciri seks sekunder, 

seperti rambut kemaluan mulai berkembang. 

  



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 172 

Daftar Pustaka 

 

Advinda, Linda. 2018. Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan. 

Yogyakarta : Deepublish. 

Afidati, Azki. 2015. Respirasi Pada Tumbuhan. Universitas 

Andalas Padang. 

Anaonim. 2011. Sistem Indera Manusia (diakses tanggal 21 

Juni 2020 jam 19.00). 

Astuti, Lilis Sri. 2007. Klasifikasi Hewan. Jakarta : Kawan 

Pustaka. 

Arsih, Fitri. 2012. Fisiologi Hewan. Padang : UNP Press. 

Aryulina, Diah dkk. Biologi 2 SMA dan MA untuk Kelas XI.  

KTSP  Standar Isi 2006. Penerbit Erlangga Esis. 

Campbell. 2004. Biologi Jilid 5. Jakarta : Erlangga 

Campbell, A. N. 2008. Biologi Edisi Kedelapan Jilid Tiga. 

Jakarta : Penerbit Erlangga. 

Digilib.unila.ac.id (diakses tanggal 27 Juni 2020 jam 12.15 

WIB). 

eprints.ums.ac.id Bab II Tinjauan Pustaka.(diakses pada 

tanggal 24 Juni 2020 jam 21.26 WIB) 

Erlintan, S. & Melva, S. 2011. Analogi Fisiologi Tubuh Manusia, 

Penerbit UNIMED, Medan. 

Firmansyah, Rikky, dkk. 2007. Mudah dan Aktif Belajar Biologi 

Untuk SMA/SMK. Bandung : PT. Setia Purnama 

Inves. 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 173 

Garnida, Dadang dan Rudi Budiman. 2002. Pendidikan IPA 

Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta : Ditjen Binbaga 

Departemen Agama. 

Irawan, Bobby Albertus. 2013. Pembelajaran biologi Mengenai 

Sistem Rangka Manusia. Seminar Riset Unggulan 

Nasional Informatika dan Komputer FTI UINSA 2013. 

Isma’il, Mokhamad. 2009. Bahas Tuntas 1001 Soal Biologi 

SMP. Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 

Mutmainah, Siti,dkk 2016. Laporan Paktikum Srtuktur Fungsi 

Tumbuhan Absorbsi dan Transpirasi Jurusan 

Pendidikan Biologi (diakses pada tanggal 17 Juni 

2020). 

Nursyahra. 2012. Jenis-Jenis Ikan yang  Tertangkap Di Batang 

Air Dingin. E-journal STIKIP PGRI Sumbar. 

Purnamasari, Rita dan Dwi Rukma Santi. 2017. Fisiologi 

Hewan. Surabaya : Program Studi Arsitektur UINSA. 

Reece JB., et. al. 2009. CampbellBiology. – 9th ed. Benjamin 

Cummings. United Statesof America. 

Repository.uin-suka.ac.id (diakses tanggal 1 Juli 2020 jam 

21.18). 

repository.unimus.ac.id Bab II Tinjauan Pustaka. (diakses pada 

tanggal 25 Juni 2020 jam 11.27 WIB). 

repository.unpas.ac.id. Bab II Tinjauan Pustaka.(diakses pada 

tanggal 21 Juni 2020 jam 13.34 WIB) 

Repository.unpas.ac.id (diakses tanggal 28 Juni jam 22.53 

WIB). 



 

K O N S E P  D A S A R  I P A  2  
 

 174 

Repository.usd.ac.id (diakses tanggal 05 Juli jam 11.43 WIB). 

Saktiyono. IPA Biologi SMP dan MTS Jilid 1Untuk kelas VII 

Standar isi 2006. PT. Gelora Aksara Pratama. 

Sidik,M. 2016. Karakteristik Kimiawi Tepung Bulu Limbah 

Pengolahan Kerupuk Kulit Sapi Menggunakan NaOH 

dan Lama Perendaman Berbeda. UNHAS. 

Soewolo. 2000. Pengantar Fisiologi Hewan. Malang : IKIP 

Malang. 

Sulaeman, Momon. 2007. Saya Ingin Pintar Ilmu Pengetahuan 

Alam. Grafindo Media Pratama. 

Sularno. 2009. Reaksi Penangkapan Energi dan Reaksi Fiksasi 

Carbon Sebagai Istilah Alternatif Pengganti Reaksi 

Gelap dan Terang Dalam Proses Fotosintesis. FKIP-

Biologi UISI Medan. 

Susilowarno, R Gunawan. Siap Menghadapi Ujian Nasional 

SMA/MA 2009 Biologi. 

Tjitrosoepomo G. 1989. Taksonomi Tumbuhan. Gadjah Mada 

University Press. Yogyakarta. 

Wiraatmaja, I Wayan. 20017. Fotosintesis. Program studi 

agroekoteknologi fakultas pertanian: UNUD. 

Yahya. April 2015. Jurnal Biology Education . Perbedaan 

Tingkat Laju Osmosis Antara Umbi Solonum 

Tuberosum dan  Doucus Carota. Dosen Kopertis Wil. 

I dpk FKIP Unigha Sigli. 

Zakrinal dan Sinta Purnama. 2009. Jago Biologi SMA. Jakarta : 

Media Pusindo. 


