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Klasifikasi Tumbuhan, Struktur Fungsi akar 

Batang dan Daun 

    

 HASIL PENGAMATAN 

 

I. Tabel Klasifikasi Tumbuhan 

 

 

No. 

 

Nama  

Tumbuhan 

    

   Sistem 

akar 

    

   Batang 

 

Susunan 

Tulang 

Daun 

 

Kesimpulan 

1. Jagung Tunggang Berkambium Sejajar Dikotil 

2. Padi Serabut Tidak 

berkambium 

Sejajar Monokotil 

3. Kedelai Tunggang Berkambium Menyirip Dikotil 

4. Bawang 

merah 

Serabut Silindris Silindris Monokotil 

5. Cabe Serabut Tidak 

berkambium 

Menyirip Monokotil 

6. Kacang 

Hijau 

Tunggang Berkambium Menyirip Dikotil 

 

 

II. Tabel Klasifikasi Biji-bijian 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Biji 

 

Jumlah  

keeping 

 

Sistem 

Akar 

 

Susunan 

Tulang 

Daun 

 

Kesimpilan 

  BAB I 
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1. Jeruk        2 Tunggang Menyirip Dikotil 

2. Kelengkeng        2 Tunggang Menyirip Dikotil 

3. Rambutan        2 Tunggang Menyirip Dikotil 

4. Kacang 

Tanah 

       2 Tunggang Menyirip Dikotil 

5. Kacang hijau        2 Tunggang Menyirip Dikotil 

6. Bawang 

putih 

       1 Serabut Silindris Monokotil 

7. Kedelai        2 Tunggang Majemuk Dikotil 

8. Pete        2 Tunggang Sejajar Dikotil 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  
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Menurut kelompok kami yang termasuk tumbuhan monokotil dan dikotil 

sebagai berikut : 

 Monokotil : Padi, bawang merah cabe 

 Dikotil       : Jagung, kedelai, kacang 

Menurut pengamatan kelompok kami ciri-ciri umum tumbuhan monokotil dan 

dikotil sebagai berikut : 

 Monokotil : Akar serabut, batang tidak berkambium 

 Dikotil       : Akar tunggang, batang berkambium 

Menurut pengamatan kelompok kami yang termasuk biji tumbuhan dikotil dan 

monokotil sebagai berikut : 

 Monokotil : Bawang putih 

 Dikotil : Jeruk, kelengkeng, rambutan, kacang tanah, kacang  

hijau,kedelai,pete. 

Berikut adalah  ciri-ciri biji tumbuhan monokotil dan dikotil hasil pengamatan 

kelompok kami 

 Monokotil : Akar serabut, biji keping satu, daun tunggal, tidak 

berkambium 

 Dikotil      : Biji keping dua, akar tunggang, batang berkambium 

Menurut Tjitrosoepomo,2012 Tumbuhan monokotil memiliki habitus tema,semak 

maupun pohon yang memiliki akar serabut, batang berkayu dan tidak berkayu, 

biasanya tidak mampunyai cabang atau tidak banyak memiliki cabang, yang 

berbentuk buku-buku dan ruasnya nampak jelas. Daun berbentuk tunggal jarang 

yang berbentuk majemuk, bertulang sejajar maupun melengkung.  

 

KLASIFIKASI TUMBUHAN 

Tumbuhan berbiji atau biasanya disebut Spermatophyte klasifikasinya mempunyai 

dua macam jenis yaitu tumbuhan biji terbuka Gymnospermae dan tumbuhan biji 

tertutup Angiospermae. Pada kelas Gymnospermae biasanya tumbuhan yang 

bertekstur kayu dedangkan pada kelas Angiosspermae memiliki tumbuhan berkayu 

dan tumbuhan yang berbatang basah.  
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Tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae), tumbuhan ini bijinya tidak memiliki 

pembungkus. Sehingga bakal bijinya terbuka serta ada pada di permukaan daun 

buah. Pada umumnya terdiri dari tumbuhan yang berkayu serta memiliki akar 

tunggang yang mempunyai bentuk dan ukuran yang bervariasi.  Dan tumbuhan ini 

mempunyai alat kelamin betina dan jantan pada satu pohon akan tetapu letaknya 

terpisah, pada sebagian memiliki alat kelamin betina dan jantan tidak pada satu 

pohon, akan tetapi di pohon yang lain. 

Tumbuhan biji tertutup (Angiospermae), tumbuhan ini bijinya ditutupi oleh buah. 

Pada tumbuhan biji tertutup ini berupa perdu, pohon yang besar serta tumbuhan yang 

merambat dan tidak memiliki kayu. Tumbuhan biji tertutup mempunyai daun yang 

berbentuk pipih dan relative lebih lebar serta bentuk yang bervariasi. Pada 

Angiosperma ini sistem produksinya berupa bunga, bunga tersebut terdiri atas bunga 

yang sempurna dan tidak sempurna. Bunga yang sempurna mempunyai alat kelamin 

jantan dan betina serta mempunyai kelopak dan mahkota. Dan pada bunga tidak 

sempurna mempunyai salah satu maupun keduanya. Cara reproduksi dengan cara 

peyerbukan dan pembuahan. 

A. Identifikasi tanaman monokotil dan dikotil 

 Monokotil 

 

Gambar 1.2 Sumber : ruangbiologi.co.id 

Tumbuhan monokotil memiliki struktur yang terdiri dari akar yang berserabut. Pada 

tumbuhan berjenis monokotil ini meliliki akar serabut yang tidak kokoh seperti akar 

tunggang yang ada pada tumbuhan kelas dikotil. Dan tumbuhan kelas monokotil ini 

memiliki biji berkeping satu. Monokotil mempunyai daun yang berbentuk tulang daun 

yang sejajar atau melengkung. Dan mempunyai bunga tiga kelipatan pada bagian-

bagian bunganya. Batang pada tumbuhan monokotil ini memiliki bentuk beruas tetapi 

cabang yang tidak begitu jelas. 

Ada lima ordo pada kelas monokotil ini yaitu : 



 

12 
 

1. Orchicidaceae (Anggrek) 

2. Ordo Bromeliaceae (Nanas) 

3. Ordo Zinggiberaceae (Jahe-jahean) 

4. Ordo palmae (Palem-paleman) 

5. Ordo graminae (Rumput-rumputan) 

 

 Dikotil 

 

  Gambar 1.3 Sumber : ebiologi.net 

Tumbuhan dikotil ini berbeda dengan kelas monokotil, tumbuhan dikotil 

mempunyai akar akar tunggang yang sangat kokoh. Akar dan batang 

pada tumbuhan dikotil ini mempunyai kambium sehingga akar dan 

batang dikotil dapat tumbuh besar. Tumbuhan kelas dikotil ini memiliki 

batang yang bercabang-cabang dan buku-buku serta ruas yang tidak 

jelas. Dan tumbuhan dikotil memiliki daun yang berbentuk tunggal atau 

majemuk serta memiliki tulang daun menjari ataupun meyirip. Pada 

bagian bunga tumbuhan dikotil ini memiliki kelipatan yang berjumlah 

2,4,5. 

Ada beberapa ordo pada kelas dikotil ini antara lain : 

1. Kompositae (Campuran) 

2. Myrtaceae (Jambu) 

3. Malpaceae (Kapas) 

4. Rutaceae (Jeruk) 

5. Solanaceae (Terongan) 

6. Leguminoceae (Polongan) 

7. Ordo Euphorbiaceae (Getah-getahan) 

 

B. Biji pada monokotil dan dikotil 
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 Biji pada tumbuhan berjenis monokotil mempunyai biji berekeping satu. 

Memiliki lembaga dengan 1 daun lembaga dapat mengalami metaforsis 

hingga menjadi alat penghisap untuk makanan yang berasal dari 

endosderm bagi lembaga dan pada saat berkecambah biji tidak 

terbelah. Dan pada saat proses berkecambah akar akan diselubungi 

dengan koleoriza sedangkan pada ujung embrionya diselubungi oleh 

koleoptil. Yang masuk dalam kelas biji monokotil salah satunya adalah 

jagung. 

 Biji pada tumbuhan berjenis dikotil mempunyai biji berkeping dua. Pada 

saat berkecambah membelah menjadi dua bagian. Struktur pada biji 

dikotil ada dua keping kotiledon atau cadangan makanan pada biji. Di 

bagian bawah pangkal atau aksis yang menempel pada kotiledon 

dinamakan hipokotil, kemudian pada bagian  ujungnya atau terminal 

dinamakan radikula atau biasa disebut dengan embrio yang akan 

tumbuh menjadi akar. Pada bagian atas pangkal merupakan epikotil 

serta bagian ujungnya plamula atau biasa disebut dengan embrio yang 

akan tumbuh menjadi batang atau daun. Yang termasuk dalam kelas biji 

salah satunya adalah kacang hijau. 

 

 

C. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil 

 

Untuk mengetahui perbedaan tumbuhan monoktil dan dikotil dengan aspek-

aspek tertentu perhatikan tabel berikut! 

Tabel 1.1 Perbedaan monokotil dan dikotil 

Aspek 

pembeda 

     Monokotil     Dikotil 

Biji Mempunyai biji berkping 

satu. Karena pada saat 

berkecambah biji tidak 

membelah.  

Mempunyai biji berkeping dua. 

Karena pada saat 

berkecambah biji membelah 

menjadi dua. 

Sistem 

akar 

Mempunyai sistem akar 

serabut. 

Mempunyai sistem akar 

tunggang. 
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Batang Dari pangkal hingga ke 

ujung hampir sama besar 

mempunyai cabang yang 

tidak jelas buku-buku dan 

ruas terlihat jelas. 

Dari pangkal ke ujung seperti 

kerucut panjang, bercabang-

cabang serta buku-buku dan 

ruas tidak terlihat jelas.  

Daun Daun 

tunggal,berupih/berlepah, 

biasanya memiliki lidah 

untuk metamorphosis daun 

penumpu 

Daun duduknya berseling 

dan roser kebanyakan 

tulang daunnya sejajar dan 

melengkung. 

Daun tunggal atau majemuk, 

biasanya dilengkapi daun 

penumpu, jarang memiliki 

upih/pelepah. Daun duduknya 

tersebar dan berkaranng 

kebanyakan tulang daun 

menjari/meyirip. 

Bunga Memiliki bagian-bagian 

bunga berbilangan tiga. 

Memiliki bagian-bagian bunga 

berbilangan dua,empat,lima. 

Anatomi Akar dan batang tidak 

memiliki cambium jadi tidak 

dapat mengalami 

pertumbuhan sekunder atau 

membesar 

Akar dan batang memiliki 

kambium sehingga dapat 

mengalami pertumbuhan 

sekunder atau membesar. 

Tabel 1.1 

 

D. Struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan 

 

Pada tumbuhan monokotil dan dikotil tentunya memiliki bagian-bagian pokok 

antara lain adalah akar,batang, serta daun. 

 

1. Akar 

 

Gambar 1.4 Sumber : ekosistem.co.id 

Akar merupakan bagian yang paling bawah dari tumbuhan akar memiliki 

beberapa stuktur dari lapisan yang paling luar hingga lapisan yang paling dalam 

yaitu epidermis, korteks, endodermis, serta sillinder pusat (stelle). Struktur 
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yang ada pada jaringan tersebut membentuk menjadi empat lapisan secara 

berurut. Dan akar sendiri juga memiliki berbagai fungsi. 

 

a. Epidermis 

Epidermis adalah bagian lapisan yang tersusun atas selapis sel yang 

mempunyai dinding tipis serta bersifat semipermeabel. Pada dinding epidermis 

akan membentuk seperti menonjol sehingga dapat membentuk akar. 

 

b. Korteks 

Korteks adalah bagian lapisan yang menyusun dari beberapa lapis sel yang 

berdinding tipis. Pada korteks mempunyai ruang-ruang antar sel yang 

digunakan dalam proses pertukaran gas. Pada korteks terdapat pada sebelah 

dalam epidermis yang berbentuk cincin dari sel-sel perenkima yang berfungsi 

sebagai cadangan makanan. 

 

c. Endodermis 

Endodermis adalah bagian yang berfungsi sebagai alat yang mengatur jalanya 

air dan garam-garam mineral dari korteks ke silinder pusat. Didalam sel 

endodermis ini terdapat bagian yang membentuk seperti pita yang biasa 

desebut pita kaspari yanh berfungsi sebagai pengahalang lewatnya cairan dari 

dalam tanah melalui dinding sel kemudian cairan mengalir melalui sitoplasma. 

 

d. Sillinder pusat 

Sillinder pusat ini tersusun dari partikel dan berkas-berkas pembuluh yaitu 

xylem dan floem. Diantara xylem dan floem terdapat cambium yang digunakan 

untuk memebentuk floem yang baru keluar dan xylem yang baru kearah dalam. 

Akar mempunyai beberapa fungsi antara lain : 

1. Untuk menyerap air dan garam mineral 

2. Untuk menempelkan dan menopang tumbuhan 

3. Untuk menyimpan cadangan makanan 

4. Untuk membantu pernapasan. 

 

2. Batang 
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Gambar 1.5 Sumber : materiipa.com 

Batang merupakan bagian yang berfungsi sebagai lintasan makanan hasil dari 

fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Dari sebagian hasil fotosintesis tersebut 

dibawa keseluruh tubuh dan sebagian disimpan pada batang untuk cadangan 

makanan. Struktur batang mempunyai kesamaan dengan struktur pada akaar 

yakin terdapat epidermis, korteks, endodermis, serta sillinder pusat. 

Batang mempunyai beberapa fungsi antara lain : 

1. Menyalurkan air dn garam mineral dari akar ke daun dan meyalurkan zat 

makanan hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tunbuhan. 

2. Untuk tempat meletakan daun,bunga,dan biji agar mudah terpapar sinar 

mataharidan mudah terjadi penyerbukan serta penyebaran buah dan biji. 

3. Batang dapat berfungsi untuk membantu pernapasan. Karena oksigen 

masuk melalui lentisel. 

 

3. Daun 

 

Gambar 1.6 Sumber : gurupendidikan.co.id 

Daun merupakan cabang atau ranting yang sudah mengalami modifikasi. Daun 

adalah bagian inti dari tumbuhan. Daun berbentuk pipih melebar dan pada 

umumnya berwarna hijau karena daun mengandung kloroplas yang terdapat 

pada sel-sel daun. Daun terletak pada bagian atas tumbuhan melekat pada 
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bagian batang. Daun dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuknya yaitu 

daun tunggal dan daun majemuk. Pada daun tunggal hanya memiliki satu daun 

pada satu tangkai sedangkan daun majemuk daun yang mempunyai beberapa 

daun pada satu tangkai. Struktur jaringan pada daun terdiri atas epidermis, 

palisade atau jaringan tiang, jaringa spon atau jaringan bunga karang. 

 

a) Epidermis 

Jaringan ini merupakan lapisan yang paling luar pada lapisan atas bawah. 

Jaringan ini dilapisi dengan kutikula yaitu bagian yang biasa ditembus oleh air 

sehingga berfungsi sebagai penghambat penguapan air. 

 

b) Palisade (jaringan tiang) 

Jaringan ini tersusun dari satu ataupun beberapa lapis sel yang berbentuk 

memanjang dalam posisi tegak dan berisi banyak kloroplas. Jadi pada bagian 

jaringan inilah tempat untuk fotosintesis. 

 

c) Bunga karang (jaringan spons) 

Jaringan ini terletak pada bagian bawah jaringan palidase ,disebut sebagai 

spons karena sel-sel jaringan tersusun tidak rapat jadi terdapat rongga-rongga 

udara tempat pertukara gas. Sel-selnya juga berkloropas sehingga menjadi 

tempat fotosintesis. 

 

d) .Jaringan pengangkut 

Jaringan ini pada tumbuhan membentuk suatu system percabangan seperti 

jala kompleks, yang disebut tulang daun. Tulang daun tempatnya ada di antara 

jaringan tiang dan jaringan spons. 

 

Daun mempunyai beberapa fungsi antara lain : 

1. Tempar fotosintesis 

2. Alat penguapan 

3. Tempat penyimpanan bahan makanan 

4. Alat perkembangbiakan vegetative 

 

4. Bunga 
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 Gambar 1.7 Sumber : markijar.com 

Bunga memiliki struktur yang beraneka ragam dari bentuk ataupun warna 

tergantung pada jenis tumbuhannya. Struktur bunga terrdapat kelopak bunga, 

mahkota bunga, benang sari, hingga putik. 

 

a. Kelopak bunga 

Bagian kelopak bunga ini berfungsi sebagai pelindung bagian dalam bunga, 

biasanya pada bunga kuncup. 

 

b. Mahkota bunga 

Makota bunga ini terdapat pada dalam kelopak bunga. Ukuranya lebih besar 

dari dari kelopaknya serta mempunyai warna yang bermacam-macam yang 

berfungsi untuk memikat serangga untuk peyerbuk. 

 

c. Benang sari 

Bagian bunga yang ini merupakan bagian organ reproduksi jantan yang terletak 

pada tengah bunga. Benang sari berasal dari daun yang mengalami modifikasi. 

 

d. Putik 

Baguan bunga yang ini merupakan organ reproduksi betina yang terletak pada 

bagian tengah bunga. Bunga sempurna merupakan bunga yang mempunyai 

putik serta benang sari didalam satu bunga. Bagian putik ini terdiri dari kepala 

putik, tangkai putik, bakal buah, dan sel telur.  

Bunga mempunyai fungsi yang utama untuk alat reproduksi generative. Pada 

organ jantan disebutnya benang sari sedangkan pada organ betina disebutnya 

putik. 

 

5. Buah 
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 Gambar 1.8 Sumber : sel.co.id 

Tidak semua tumbuhan mempunyai buah. Akan tetapi buah juga organ pokok 

pada tumbuhan. Pada umumnya buah berasal dari perkembangan  dari alat 

kelamin betina yaitu putik. Buah tersusun dari biji, daging buah, dan kulit buah. 

Jika buah sudah masak pada jaringan kulit buahnya bersatu, pada kuit yang 

sudah dibedakan menjadi 3 lapis yaitu apikarp lapisan luar atau lapisan yang 

keras. Mesokarp atau lapisan tengah yang berdaging, dan endokarp lapisan 

dalam yaitu berupa selaput tipis. Didalam buah terdapat biji yaitu sebagai 

embrio tumbuhan. 

 

6. Biji 

 

 Gambar 1.8 Sumber : edubio.info 

Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi pada bakal buah. Bakal buah 

seniri dibedakan menjadi dua yang pertama bakal biji yang terbungkus dengan 

daun buah contoh : biji mangga, rambutan,salak, dan biji yang tidak terbungkus 

oleh daun adalah biji pakis haji. Setelah dibuahi biji akan berkebang sampai 

menjadi buah. Didalam biji terdapat calon tumbuhan baru.  
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Klasifikasi Hewan 

 

TABEL PENGAMATAN 2.1 

No. Nama 

Hewan 

Jenis  

Makanan 

Tempat 

Hidup 

Cara 

Berkembang 

Penutup 

Tubuh 

Cara 

Bergerak 

Alat 

Bernapas 

1 Ayam Omnivora Darat Ovipar Bulu Berjalan Paru-paru 

2 Tikus Omnivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

3 Loverbird Herbivora Darat Ovipar Bulu Terbang Paru-paru 

4. Kelinci Herbivora Darat Vivipar Rambut Melompat Paru-paru 

5 Bebek Omnivora Amfibi Ovipar Bulu Berjalan Paru-paru 

6 Kambing Herbivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

7 Kucing Karnivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

8. Sapi Herbivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

9 Bunglon Melanin Darat Ovipar Kulit Merayap Paru-paru 

10 Angsa Omnivora Amfibi Ovipar Bulu Berjalan Paru-paru 

11 Cicak Insektivora Darat Ovipar Kulit Merayap Paru-paru 

12 Kura-

kura 

Omnivora Amfibi Ovipar Kulit Merayap Paru-paru 

13 Marmut Herbivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

14 Ajing Karnivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

15 Merak Omnivora Darat Ovipar Bulu Berjalan Paru-paru 

16 Tokek  Omnivora Darat Ovipar Kulit Merayap Paru-paru 

17 Hamster Omnivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

18 B. Dara Herbivora Darat Ovipar Bulu Terbang Paru-paru 

19 Monyet Herbivora Darat Vivipar Rambut Berjalan Paru-paru 

  BAB II 
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20 Tupai Herbivora Darat Vivipar Rambut Melompat Paru-paru 

21 Biawak Karnivora Darat Ovipar Kulit Merayap Paru-paru 

22 Katak Karnivora Amfibi Ovipar Kulit Melompat Insan dan  

Paru-paru  

23 Ikan Karnivora Air Ovipar Sisik Berenang Insang 

24 Ular karnivora Amfibi Ovipar Kulit Malata Paru-paru 

 
Menurut Cuvier (1892) memebagi hewan menjadi 4 cabang, yaitu vertebrata atau 

mamalia sampai dengan species, mollusca, articula  (anelida, crustaceae, dan 

insecta), radiata ( echinodermata,nematoda, dan Coelenterata). 

KLASIFIKASI HEWAN 

 Hewan yang terdapat dimuka bumi ini memiliki banyak sekali macamnya dan banyak 

ragamnya, terdapat lima penggolongan yaitu berdasarkan jenis makan, tempat hidup, 

penutup tubuh, alat gerak,tulang belakang dan perkembangbiakan. 

A. Hewan berdasarkan jenis makanan 

Hewan mempunyai salah satu ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan 

makanan. Akan tetapi hewan perbedaan dalam memilih makanan. Ada hewan 

yang pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan sampai hewan pemakan 

segala. Berikut jenis-jenis hewan berdasarkan makananya : 

 

1. Herbivora  

 

 

Gambar 2.1 Sumber : gurupendidikan.co.id 
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Herbivora merupakan hewan yang pemakan tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan 

yang biasanya dimakan antara lain : rumput, daun, biji, dan buah. Hewan 

berjenis herbivora biasanya memiliki gigi geraham yang mempunyai bentuk 

permukaan lebar dan bergerigi. Hewan herbivora memiliki gigi geraham 

berfungsi untuk menghaluskan makanan daun ataupun rumput-rumputan yang 

keras. Akan tetapi ada juga hewan herbivora yang tidak memiliki gigi geraham 

tapi mereka memiliki tembolok untukk menggantikan gigi gerahamnya. Hewan 

hewan yang di golongkan dalam kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan 

ini antara lain :  

 

a) Herbivora pemakan rumput  : Kuda, gajah, kabing, sapi. 

b) Herbivora pemakan biji-bijian : Burung pipit, burung kenari, merpati, dan juga 

tupai. 

c) Herbivora pemakan buah   : Burung beo 

 

2. Karnivora  

 

 

 Gambar 2.2 Sumber : workamerica.co 

Karnivora merupakan hewan pemakan daging atau hewan lain. Hewan 

karnivora mempunyai gigi berbentuk taring jam yang memiliki fungsu untuk 

mengunyah dan mencabik-cabik makanannya. Hewan yang di golongkan 

dalam kelompok karnivora atau pemakan daging anatara lain : 

a) Karnivora sebangsa burung : Burung elang, Burung rajawali, Burung 

hantu. 

b) Karnivora sebangsa serangga : Nyamuk, Laba-laba 

c) Karnivora sebangsa mamalia : Harimau, Singa, Serigala 
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d) Karnivora sebangsa reptil : Ular, Komodo, Bunglon, Cicak, Tokek 

e) Karnivora sebangsa ikan : Hiu, Arawana, Lohan 

 

Burung pemangsa memiliki bentuk parung yang sangat kuat, runcing dan cakar 

yang kuat yang berguna untuk menerkam mangsannya. Sedangkan burung 

bangau memiliki bentuk paruh yang berongga dibawah untuk menjaring 

mangsannya yang berupa ikan. Hewan Karnivora serangga hanya memakan 

serangga yang disebut insektivora. 

3. Omnivora 

  

 Gambar 2.3 Sumber : juraganles.com 

Omnivora merupaka hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain atau 

disebut hewan pemakan sedalanya. Hewan yang di golongkan dalam 

kelompok Onivora atau pemakan segala anatara lain : Beruang, Musang, 

Ayam. Babi,  Itik, Kutilang dan Burung Jalak, Tikus. 

B. Hewan berdasarkan tempat hidupnya 

 Didalam pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupanya dibedakan menjadi 

3 habitat yaitu : Hewan air, Hewah darat, dan amfibi atau didarat dan di air. Berikut 

pengelompokan dan penggolongan hewan berdasarkan jeni tempat hidupnya : 

1. Hewan hidup di air 
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Gambar 2.4 Sumber : namahewanlengkap.blogspot 

Hewan yang berhabibat di air dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain : 

a) Hewan air tawar, yaitu hewan yang hidup di air tawar. Contohnya adalah : 

gurame,lele, wader, mujair, koi. 

b) Hewan air laut, yaitu hewan yang hidup di laut. Contohnya : ikan tongkol,teri, 

lumba-lumba, paus. 

c) Hewan air payau yaitu hewan yang hidup di air laut dan air tawar. Contohnya 

: ikan bandeng, udang windu dan lobster. 

2. Hewan hidup di darat 

   

Gambar 2.5 Sumber : kumparan.com 

Hewan yang berhabitat di darat antara lain : kambing, sapi, kucing, ayam, 

kerbau, burung 

 

3. Hewan amfibi atau di dua habibat 
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Gambar 2.6 Sumber : kembangbiakhewan.blogspot 

Hewan amfibi yaitu hewan yang dapat hidup di dua habibat yaitu di air dan 

didarat. Contohnya : katak 

C. Hewan berdasarkan cara berkembangbiak 

 Hewan berkembangbiak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Hewan 

memiliki cara berkembangbiak yang berbeda-beda yaitu ovipar, vivipar dan ovivivipar. 

Berikut cara berkembang biak berdasarkan jenisnya : 

1. Ovipar atau bertelur 

 

 

Gambar 2.7 Sumber : fimela.com 

Ovipar merupakan hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Contoh 

hewan yang bertelur : Ayam bebek, burung, katak. Ciri-ciri hewan yang betelur 

adalah tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu. 

 

2. Vivipar atau beranak 
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Gambar 2.8 Sumber : pelajaran.co.id 

Vivipar merupakan hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan atau 

beranak.Ciri-ciri dari hewan yang melahirkan atau beranak adalah memiliki 

daun telinga dan mempunyai kelenjar susu. Contoh dari hewan vivipar: kucing, 

kambing, sapi itu merupakan jenis vivipar yang didarat. Sedangkan vivipar yang 

ada dilaut yaitu lumba-lumba,paus. 

3. Ovovivipar  

 

 

Gambar 2.9 Sumber : ruangbiologi.co.id 

Ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan 

melahrikan atau beranak. Hewan ovovivipar biasanya adalah hewan yang 

berjenis reptil. Hewan yang bertelur dan beranak merupakan perpaduan dari 

hewan yang bisa berkembangbiak dengan cara bertelur dan beranak. Contoh 

hewan ovovivipar yaitu ular dan kadal. 

 

4. Bertunas atau membelah diri 
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Gambar 2.10 Sumber : plengdut.com 

Bertunas atau membelah diri adalah cara berkembangbiak hewan yang tanpa 

melalui proses perkawinan. Hewan jenis ini memiliki tunas. Proses 

perkembangbiakan ini dengan cara sederhana, sebuah tunas kecil tumbuh 

dibagian tubuh hydra dewasa. Sehingga tunas tersebut tumbuh menjadi hewan 

baru yang menempel pada induknya dan mulai hidup sendiri. Contoh dari 

hawan jenis ini adalah hydra dan anemon laut. 

D. Hewan berdasarkan penutup tubuhnya 

Setiap hewan pasti memiliki penutup tubuh. Hewan memiliki penutup tubuh 

yang berfungsi untuk melapisi dan melindungi tubuh mereka. Penutup tubuh pada 

hewan ada berbagai macam jenisnya ada kulit,sisik,bulu hingga rambut. Berikut 

macam-macam penutup tubuh dari berbagai hewan: 

1. Kulit 

 

 

Gambar 2.11 Sumber : idntimes.com 

Hewan yang memiliki jenis penutup tubuh berupa kulit yaitu katak 

 

 

2. Sisik 
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Gambar 2.11 Sumber : kompasiana.com 

Hewan yang memiliki jenis penutup tubuh berupa sisik yaitu ular dan ikan. 

3. Bulu 

 

 

Gambar 2.12 Sumber : duckrescuennetwork.org 

Hewan yang memiliki jenis penutup tubuh berupa bulu yaitu burung, ayam, 

bebek, dan angsa. 

4. Rambut 

 

 

Gambar 2.13 Sumber : gerava.com 

Hewan yang memiliki jenis penutup tubuh berupa rambut yaitu  kucing, 

harimau, anjing dan kelinci. 



 

29 
 

 

E. Hewan berdasarkan cara geraknya 

 Pada setiap hewanmemiliki cara bergerajk yang berbeda-beda. Di antara lain 

ada yang terbang, melata, berenang, melompat, merayap, berjalan. Berikut cara gerak 

masing-masing hewan : 

1. Terbang 

 

 

Gambar 2.14 Sumber : mataraminside.com 

 

Ada hewan yang mempunyai cara gerakanya dengan terbang menggunakan 

sayap yang mereka miliki. Misalnya : Burung, kupu-kupu kelelawar. 

 

2. Melata 

 

Gambar 2.15 Sumber : gurusekolah.co.id 

Ada hewan yang mempunyai cara gerak melata dalam hewan yang mempunyai 

cara gerak melata biasanya tidak memiliki kaki. Misalnya: ular dan cacing. 

 

3. Berenang 
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 Gambar 2.16 Sumber : Liputan6.com 

 

Hewan yang berhabitat di air mempunyai cara gerak dengan berenang. 

Misalnya ikan, udang, angsa 

 

4. Melompat 

 

 

Gambar 2.17 Sumber : sains.me 

Hewan yang mempunyai cara gerak melompat misalnya kelinci. Kangguru. 

5. Merayap 

 

Gambar 2.18 Sumber : popmama.com 

Ada jenis hewan yang memilik cara gerak dengan merayap. Misalnya : cicak, 

kadal dan iguana. 

 

6. Berjalan 
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Gambar 2.19 Sumber : bobo.grid.id 

Ada hewan yang memiliki cara gerak dengan berjalan. Misalnya : kucing, 

harimau, ayam dsb. 

F.  Hewan berdasar perkembangbiakan 

 Setiap hewan memiliki cara untuk mempertahankan ekosistem dan 

mempertahankan jenisnya. Setiap hewan mememiliki cara perkembangbiakan 

dengan berbeda-beda. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua yaitu generativ 

dan vegetatif. Perkembangbiakan generative merupakan perkembangbiakan yang 

terjadi dengan cara perkawinan. Perkawinan tersebut terjadi antara sel dari spesies 

jantan dan sel dari spesies betina bertemu sehingga menghasilkan keturunan dari 

jenis yang sama.  

Berikut ada 3 perkembangbiakan secara generative :  

1. Perkembangbiakan ovipar atau bertelur  

Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Setelah bertelur 

induk akan mengerami telur tersebut hingga menetas. Ovipar memiliki ciri-ciri 

antara lain : 

- Tidak memiliki daun telinga. 

- Tidak memiliki kelenjar susu. 

- Induk akan mengerami telurnya. 

Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan ovipar  adalah cicak,ayam, 

bebek, burung. 

 

2. Perkembangbiakan vivipar atau beranak 

Vivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara beranak. Hewan vivipar 

biasanya terjadi pada hewan yang mempunyai kelenjar susu dan mamalia. 

Perkembangbiakan terjadi dengan cara sel telur betina dibuahi oleh sel jantan 
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sehingga menghasilkan bibit baru dari pembuahan tersebut. Setelah itu induk 

akan mengandung selama beberapa waktu yang bertujuan untuk 

menyempurnakan bentuk tubuh pada sel baru atau spesies baru. Vivipar 

memiliki ciri-ciri antara lain : 

- memiliki kelenjar susu. 

- hewan mamalia 

- memiliki penutup tubuh berupa rambut. 

Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan vivipar  adalah 

kucing,kambing,sapi,lumba-lumba. 

 

3. Perkembangbiakan ovovivipar 

 Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan 

beranak. Embrio berkembang dalam telur akan tetapi telurnya berada didalam 

tubuh sang induk. Proses keluarnya spesies baru setelah telur itu menetas baru 

induknya melahirkan spesies baru yang berjenis sama dengan induknya. Jenis 

ovovivipar tidak mempunyai ciri- khusus yang membedakan hanyak acara 

berkembangbiaknya saja. 

Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovoivipar adalah 

hiu,buaya,ikan pari. 

 

Berikut perkembangbiakan hewan secara vegetative : 

  Perkembangbiaka secara vegetative merupakan cara berkembangbiak 

hewan tanpa terjadi peleburan anatar dua sel yaitu sel jantan dan sek betina. 

Perkembangbiakan secara vegetatve juga dibedakan menjadi 3 yaitu 

membelah diri, tunas dan fregmentasi.  

Perhatikan penjelasan sebagai berikut : 

 

1. Membelah diri 

Membelah diri biasanya terjadi pada hewan yang memiliki tingkat rendah. 

Contohnya amoeba, paramaecium. 

 

2. Tunas 
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Tunas merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induknya pada bagian 

samping, setelah itu tunas akan memisahkan diri dari induknya dan hidup 

secara mandiri. Contohnya hydra dan anemo laut. 

 

3. Fregmentasi 

Fregmentasi juga berkembangbiak dengan cara membelah diri atau memotong 

diri akan tetapi ukuran dari unduk dan anak bisa dibedakan. Contohnya adalah 

caing pipih dan bintang laut. 

G. Identifikasi hewan-hewan yang termasuk subphylum vertebrata 

 Hewan vertebrata merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang. 

Hewan vertebrata atau hewan bertulang belanag memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Tubuh dan kepala terpisah. 

b. Memiliki sistem pencernaan yang baik dan lengkap. 

c. Sistem perdaran darah tertutup. 

d. Alat ekresi yang berupa ginjal  

e. Alat pernapasan berupa paru-paru,kulit atau ingsan. 

f. Sistem peredaran darah berupa jantung, dan sel-sel darah.  

g. Sistem gerak yang terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan memiliki otot 

sebagai alat gerak. 

h. Sistem saraf tediri dari sistem saraf pusat atau otak san sumsum tulang 

belakang, dan saraf tepi atau serabut saraf. 

 Berikut adalah hewan-hewan yang masuk dalam jenis subphylhum vertebrata 

beserta ciri-cirinya perhatikan pembahasan dibawah ini : 

1. Mamalia 

Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk 

menyusui anaknya.Ciri-ciri Mamalia ini bernafas dengan menggunakan paru-

paru. Mamalia ini memiliki tulang belakang. Terdapat empat ruang pada 

jantung mamalia. Penutup tubuh mamalia berupa rambut, dan mamalia 

termasuk pada hewan yang berdarah panas. Contoh hewan mamalia adalah 

sapi, kambing, kuda paus, lumba-lumba dsb.  

 

2. Aves atau burung 
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Avwe atau burung ini merupakan salah satu hewan yang mempunyai bulu serta 

sayap. Sebagian dari spesies tersebut dapat terbang da juga yang tidak bisa 

terbang antara lain ayam, burung unta dan pinguin. Hewan ini termasuk dalam 

golongan herbivora yaitu pemakan biji-bijian. Aves atau burung memiliki tulang 

belakang. 

Aves memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

- hidup didarat 

- alat bernapas berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. 

- memiliki 4 ruang jantung yang sempurna. 

- berkembangbiak dengan cara bertelur 

- berdarah panas. 

 

3. Reptil 

Reptil adalah salah satu hewan vertebrata. Reptil ini memiliki penutup tubuh 

berupa sisik. Sebagian dari spesies ini berkebakbiak dengan cara 

bertelurSalah satu dari reptil yang masih hidup adalah komodo, komodo 

merupakan kadal yang terbesar didunia. Komodo masih dilestarikan di 

Indonesia tepatnya di pulau komodo. Hewan ini merupakan hewan yang 

berdarah dingin dan termasuk pada golongan hewan karnivora. Hewan ini juga 

bertulang belakang. Ciri-ciri reptil adalah sebagai berikut : 

- hidup didarat tapi ada juga beberapa yang diair. 

- bergerak dengan melata. 

- memilik 4 ruang di jantung 

- bernapas dengan paru-paru. 

- berkembang biak dengan cara betelur 

- berdarah dingin. 

 

4. Amfibi 

Hewan amfibi merupakan hewan yang dapat hidup didua habibat yaitu di air 

dan didarat karena memiliki dua sistem dalam pernapasan yaitu dengan kulit 

dan paru-paru. Katak termasuk pada hewan vertebrata kerena katak memiliki 

susunan kerangka yang terdapat tulang belakang. Mereka memiliki struktur 

tulang dengan kaku yang panjang sehingga mereka mempunyai cara gerak 

dengan melompat. 
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Ciri-ciri pada amfibi yaitu : 

- hidup di air dan di darat. 

- alat bernapas berupa ingsan,kulit 

- memiliki 3ruang dijantung. 

- berkembangbiak dengan cara bertelur 

 

5. Pisces atau ikan 

Pisces atau ikan merupakan hewan yang termasuk pada vertebrata. Karena 

ikan memiliki tulang belakang. Didalam tulang ikan tersusun oleh tulang sejati 

dan tulang rawan. Tulang ikan juga memberikan bentuk dasar pada bentuk 

ikan. 

Ikan berhabitat di air. Dan memiliki struktur tubuh yang khusus untuk bergerak 

dengan cepat di air.  

Ikan memiliki ciri-ciri : 

- tubuh dilindungi oleh sisik. 

- bergerak dengan sirip dan ekor. 

- mempunyai gurat sisi untuk menentukan arah.  

- tidak memiliki daun telinga. 

- bernapas dengan ingsan 

- jantung terdapat dua ruang. 

- berkembang biak dengan cara bertelur. 

- berdarah dingin.HASIL PENGAMATAN 
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Fisiologi Tumbuhan 

(Transportasi, Transpirasi, Fotosintesis, 

Respirasi 

 

Berikut ini adalah laporan hasil percobaan praktikum dari kelompok kami : 

 

 

  BAB III 
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Gambar 3.1 Hasil Pengamatan 
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Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses, fungsi, dan 

aktivitas suatu organisme dalam menjaga dan mengatur kehidupannya. Dengan 

mempelajari fisiologi kita bisa memperoleh gambaran serta wawasan yang luas 

terhadap banyak hal yang terjadi di dalam suatu organisme. Ratusan macam reaksi 

kimia terjadi di dalm setiap sel hidup untuk mengubah dan menghasilkan bahan-bahan 

yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Dalam fisiologi juga 

dipelajari tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan suatu organisme. 

Fisiologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang berlansungnya sistem 

kehidupan. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda, physiologie, yang terdiri dua 

kata Yunani Kuna physis yang berarti “kajian”. Istilah “faal” diambil dari bahsa Arab, 

berarti ” logia, yang mempunayi arti (kajian). Dalam istilah “faal” di ambil dari bahasa 

Arab, dengan arti”pertanda”, “fungsi”, “kerja”. 

 

FISIOLOGI TUMBUHAN 

Menurut Dardjat (1996: 01), “Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari 

proses, fungsi dan aktivitas suatu organisme dalam menjaga dan mengatur 

kehidupannya.” 

Fisiologi   tumbuhan   adalah   suatu   bidang   ilmu   yang   mengkaji   fenomena-

fenomena penting di dalam tumbuhan, meliputi: 

1)  Aktivitas hidup yang dilakukan oleh tumbuhan. 

2)  Proses dan fungsi yang menyangkut tanggapan tumbuhan terhadap perubahan 

lingkungan, dan pertumbuhan serta perkembangannya sebagai hasil dari respon 

tersebut. 

3)  Fungsi setiap jenis organ, jaringan, sel, dan organel sel dalam tumbuhan serta 

fungsi setiap komponen kimia (ion, molekul atau makromolekul. 

 

A. Transportasi Pada Tumbuhan 

Transportasi tumbuhan adalah suatu proses pengambilan dan pengeluaran 

zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan bahan dari 

lingkungan untuk hidup yang berupa O2, CO2, air dan unsur hara. Kecuali pada O2 dan 

CO2, zat yang diserap dalam bentuk ion. Menurut (Teddy, 2009) transportasi 

tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat keseluruh bagian 

tubuh tumbuhan, pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara terlarut 

didalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi 
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proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan 

floem. 

Sistem jaringan pembuluh pada tumbuhan terdiri dari 2 jaringan yaitu xilem dan 

floem yang memiliki fungsi yaitu untuk mentransport air dan materi organik ke seluruh 

bagian tumbuhan dan melakukan transport jarak jauh antara akar dan tunas 

tumbuhan. 

Fungsi utama xylem yakni untuk mengangkut air serta zat-zat yang terlarut 

didalamnya. Floem berfungsi ntuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Pada 

batang xylem umumnya berhubungan dengan floem dalam satu ikatan pembuluh. 

Kombinasi xylem dan floem membentuk sistem jaringan pembuluh di seluruh tubuh 

tumbuhan termasuk seluruh cabang batang dan akar. Didalam tumbuhan tingkat 

rendah seperti ganggang penyerapan  air dan zat hara yang terlarut di dalamnya 

melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi ini seperti spermatophyta 

proses pengangkutannya dilakukan oleh pembuluh pengangkut terdiri dari xylem dan 

floem. Mekanisme proses penyerapan ini dapat berlangsung karena adanya proses 

disfusi, imbisisi, transport aktif dan osmosis. 

Penjelasanya sebagai berikut : 

 

a. Imbisisi 

Imbisisi yaitu penyerapan air ke dalam ruangan antara dinding sel, sehingga 

selnya akan mengembang. Menurut Suradinata, 1993 imbisisi adalah penyerapan air 

oleh benda-benda yang padat (solid) atau agak padat (semi solid) karena benda-

benda itu mempunyai zat penyusun dan bahan yang berupa koloid  Misalnya seperti 

masuknya air pada biji saat berkecambah dan biji yang direndam dalam air. Didalam 

peristiwa tersebut, molekul dinding sel atau plasma sel, dan air yang terserap disebut 

sebagai air imbibisi. Akibatnya plasma sel dapat mengembang, dapat dibedakan 

menjadi 2 golongan. Dan untuk benda yang dapat mengadakan imbibisi sebagai 

berikut: 

- Benda ketika waktu imbibisi yang mengembang dengan tidak terbatas, yang artinya 

bagian-bagian yang menyusun akan terlepas dan tercampur air menjadi koloid dalam 

fase sol. Misalnya seperti roti yang direndam air dan akan mengembang yang 

akhirnya hancur dan larut dalam air tersebut. 
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- Setelah mencapai volume tertentu maka tidak akan mengembang lagi, hal ini 

dikarenakan benda ketika waktu imbibisi dapat mengembang dengan terbatas. 

Misalnya kacang tanah yang direndam dengan air maka akan mengembang sampai 

volume tertentu. 

 

2. Difusi  

Difusi yaitu gerak menyebarnya molekul dari daerah konsentrasi yang tinggi 

(hipertonik) ke konsentrasi yang rendah (hipotonik). Menurut Indradewa, 2009 disfusi 

adalah gerakan partikel dari tempat dengan potensial kimia lebih tinggi ke tempat 

dengan potesial kimia lebih rendah karena energi kinetiktiknya sendiri sampai terjdi 

keseimbangan dinamis. Senada dengan Agrica 2009, bahwa difusi adalah peristiwa 

mengalirnya atau perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi 

tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Misalnya seperti saat pengambilan O2  

dan pengeluaran CO2 saat pernapasan. 

Gerak partikel zat ini dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor penting, seperti :  

1) Beda suhu . Setiap zat itu cenderung dalam keadaan bergerak. Tenaga gerak yang 

semakin besar pada suhu yang semakin tinggi, maka gerakan zat akan semakin lebih 

cepat. Coba kalian perhatikan saat kita memanaskan air. Molekul air akan bergerak 

semakin cepat apabila air semakin panas. Adanya gerakan zat ini dapat menjadi salah 

satu pendorong masuknya zat ke dalam akar.  

2) Beda konsentrasi. Bila kita membuka botol minyak wangi, apa yang akan terjadi? 

Bau minyak wangi pun akan segera menyebar ke luar, iyakan ? Hal ini terjadi karena 

adanya konsentrasi zat minyak wangi didalam botol sangat tinggi, berbalik dengan 

keadaan di luar botol. Adanya perbedaan konsentrasi zat antara yang di botol dan 

diluar botol, mendorong zat minyak wangi menyebar ke luar. Dapat disebut, 

perbedaan konsentrasi zat membangkitkan tenaga gerak suatu zat.  

3) Beda tekanan. Gerakan zat juga terjadi dikarenakan adanya beda tekanan antara 

2 daerah. Misalnya, antara daerah di sekitar akar (rizhosfir) dengan keadaan di dalam 

sel  atau jaringan.  

4) Zat-zat adsorptif (permukaannya mudah mengikat zat). Adanya daya ikat 

permukaan partikel zat menyebabkan gerak zat dihambat.Dalam mengambil zat-zat 

nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, sel melakukan 

berbagai jenis aktivitas, dan salah satunya adalah difusi. Ada dua macam difusi yang 

dilakukan, yakni difusi biasa dan difusi khusus. 
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Zat juga akan bergerak menyebar karena adanya perbedaan tekanan atau 

suhu. Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu bergerak dari daerah yang 

bertekanan kuat ke daerah yang bertekanan lemah, dari daerah yang dingin ke daerah 

yang lebih panas. Zat juga akan bergerak menyebar dari daerah berkonsentrasi lebih 

besar (lebih pekat) ke daerah yang berkonsentrasi lebih rendah. Jadi, pada dasarnya 

setiap zat akan bergerak abila terjadi perbedaan suhu, tekanan atau konsentrasi. 

Ketikat kita melarutkan gula dalam segelas air atau membuat minuman sirup, dengan 

air dingin atau air panas. Dengan air manakah gula atau sirup akan lebih cepat larut 

? Apabila gerak partikel zat gula lebih cepat maka zat gula akan lebih cepat larut 

menyebar. Gerak penyebaran zat akan berhenti setelah larutan gula menyebar 

merata dan larutan akan menjadi homogen.  

 

3. Osmosis 

Osmosis yaitu perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah 

(hipotonik) menuju daerah yang berkonsentrasi tinggi (hipertonik) melalui membrane 

semipermeabel. Membran semipermeable itu harus dapat ditembus oleh pelarut, akan 

tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang 

membran. Menurut Kimball JW 1983. Biologi. Erlangga, Jakarta, osmosis adalah difusi 

air melalui selaput permeable secara differensial dari suatu tempat berkonsentrasi 

tinggi ke tempat konsentrasi rendah, proses osmosis juga akan berhenti jika 

kecepatan desakan keluar air seimbang dengan masuknya air. 

Osmosis adalah suatu fenomena alami, tetapi juga dapat dihambat secara 

buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian konsentrasi pekat melebihi bagian 

konsentrasi yang lebih encer. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah 

mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan 

dengan konsentrasi yang lebih pekat sebanding dengan tekanan turgor. 

Tekanan osmotik itu sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada 

konsentrasi zat yang terlarut, dan bukan pada sifat zat yang terlarut itu sendiri. 

Osmosis pada penyerapan air dan mineral di akar tumbuhan terjadi karena adanya 

perbedaan konsentrasi air dan mineral antara dalam sel akar dan di luar sel akar. Air 

dan mineral di luar sel akar memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada di dalam sel 

akar, sehingga air dan mineral akan masuk ke dalam sel akar untuk menyeimbangkan 

tekanan osmotik. 
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4. Transport Aktif 

Transport aktif adalah pengangkutan lintas membrane dengan menggunakan 

energy ATP, melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+ serta protein kontraspor yang 

akan mengangkut ion Na+ bersama dengan molekul lainnya seperti asam amino dan 

gula. Arahnya dari daerah konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. 

Misalnya perpindahan air dari konteks ke stele. Walaupun molekul sukrosa jauh 

lebih besar, namun lebih mudah menembus membran, sehingga lebih mudah 

diserap atau diangkut. Oleh karena itu, pengangkutan ion melewati membran 

membutuhkan bantuan dari :  

1) Protein pembawa (protein carrier, Ko-transpor) yang terdapat pada membran sel  

2) Tenaga (ENERGI). Energi diperoleh dari hidrolisis ATP, terkait dengan pompa 

proton (pompa hidrogen = H+). Pada tumbuhan belum ditemukan transpor aktif yang 

melibatkan  

pompa ion K-Na. Pada transpor aktif dapat diibaratkan kita berenang melawan arus. 

Kita perlu mengeluarkan tenaga agar dapat melintas maju. Transpor aktif terjadi 

adanya arah transpor berlawanan dengan gradien konsentrasi ion. Ion digerakkan 

mulai dari daerah konsentrasi lebih rendah ke daerah konsentrasi lebih tinggi  

Pengangkutan zat pada tumbuhan ada 2 yaitu pengangkutan vaskuler yaitu 

pengangkutan melalui berkas pembuluh angkut dan pengangkutan ekstravaskuler 

yaitu pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pengangkut. Pengangkutan 

ekstravaskuler berjalan dari sel ke sel. Di akar, pengangkutan melalui bulu 

akar→epidermis → korteks → endodermis → xylem. 

  

Gambar 3.2 Sumber : Biologihonz.com 
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Pengangkutan ekstravaskuler dibedakan menjadi 2 yaitu transportasi apoplas yaitu 

menyusupnya air tanah secara bebas atau transport pasif melalui semua bagian tak 

hidup dari tumbuhan (dinding sel dan ruang antar sel), dan transportasi simplas yaitu 

bergeraknya air dan garam mineral melalui bagian hidup sel tumbuhan (sitoplasma 

dan vakuola). 

Faktor yang mempangaruhi 

proses pengangkutan atau 

transportasi pada tumbuhan 

yaitu terjadi didalam jaringan 

xylem dan floem.  

Xilem mengangkut air dan 

unsur hara dari dalam tanah 

menuju kedaun untuk 

digunakan dalam proses 

fotosintesis.  

Floem mengangkut hasil 

fotosintesis dari daun menuju 

ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.          Gambar 3.3 Sumber : Ebyologi.net 

B. Transpirasi Pada Tumbuhan 

Transpirasi pada hakekatnya merupakan penguapan yang terjadi melalui 

permukaan tumbuhan. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh bagian 

tumbuhan itu mengadakan transpirasi. Peristiwa itu biasanya berhubungan dengan 

kehilangan air dalam melalui stomata, kutikula, atau lentisel (Salisbury & Ross, 1995 

: 71). 

Selain transportasi atau pengangkutan, pada tumbuhan juga terjadi proses 

pengeluaran yang dilakukan dengan 3 cara yaitu transpirasi, gutasi dan pendarahan.  

1. Transpirasi merupakan terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata dan 

kutikula.  

Proses transpirasi pada tumbuhan dapat juga diartikan sebagai hilangnya air 

dalam bentuk uap dari tubuh tumbuhan melalui penguapan. Penguapan air ini akan 

menciptakan daya isap sehingga tumbuhan bisa menyerap mineral dan nutrisi penting 

http://3.bp.blogspot.com/_4IwHTsRufBg/S6s8jkV3FhI/AAAAAAAACeE/BYzh1pNdwnA/s1600/SYMPLAST+-+APOPLAST.bmp
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dari dalam tanah. Rasio antara hilangnya air dalam proses transpirasi dengan 

produksi bahan kering yang berlangsung selama pertumbuhan ukuran efisiensi 

penggunaan air oleh tumbuhan. Semakin besar rasionya, maka akan semakin 

berkurangnya efisien sejenis tumbuhan tersebut dalam hal penggunaan air. Sebagian 

besar tanaman budidaya akan mempunyai rasio transpirasi sekitar 100-500 atau 

bahkan bisa lebih. Hal tersebut berarti tanaman membutuhkan 100-500 gram air untuk 

bisa menghasilkan 1 gram bahan kering tumbuhan. Maka dari itu, beberapa jenis 

tumbuhan yang hidup di darat tidak efisien dalam penggunaan air.  Kehilangan air 

pada saat proses transpirasi dapat terjadi dari setiap bagian tumbuhan yang 

berhubungan dengan atmosfir. Namun, pada umumnya sebagian besar berlangsung 

melalui daun menggunakan stomata. Kutikula memiliki sifat impermeable terhadap air, 

sehingga transpirasi yang berlangsung melalui kutikula relative sangat kecil. Hal 

tersebut karena jika menguapkan 1 gram air maka akan membutuhkan energy panas 

sebanyak 500 kal. Oleh karena itu, transpirasi juga akan menimbulkan pengaruh 

pendinginan pada daun. 

2. Gutasi 

Tumbuhan juga mengalami proses gutasi. Gutasi adalah pengeluaran air 

dalam bentuk tetes-tetes air melalui celah-celah atau ujung tulang tepi daun. Proses 

ini terjadi saat kondisi tanah sesuai, sehingga penyerapan air tinggi tetapi laju 

penguapan nya rendah maupun saat penguapan air sulit terjadi karena kelembapan 

udara tinggi. Proses gutasi akan terjadi di dalam struktur daun yang mirip dengan 

stomata yang bernama hidatoda. Pengeluaran air melalui proses gutasi akan terjadi 

akibat adanya tekanan positif dari bagian tumbuhan yaitu akar. Walaupun laju 

transpirasi rendah, akar akan terus menyerap air dan mineral sehingga menyebabkan 

air yang masuk kejaringan lebih banyak dibandingkan air yang dilepas keluar. Kondisi 

yang tidak mendukung dengan terjadinya tekanan akar, yaitu ketika suhu dingin dan 

tanah kering karena bisa menghambat terjadinya gutasi. Asupan mineral yang kurang 

juga bisa memengaruhi terjadinya proses gutasi. 

3. Pendarahan 

Pendarahan yaitu pengeluaran air atau cairan dari tubuh tumbuhan berupa getah 

yang disebabkan karena adanya luka atau hal-hal lain. 
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C. Faktor yang mempengaruhi transpisi 

Didalam transpirasi dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu factor luar dan factor dalam : 

Factor luar meliputi: 

1. Kelembaban udara 

 Semakin tinggi kelembaban udara semakin lambat proses transpirasi. Udara 

yang basah menghambat proses transpirasi. 

2. Suhu udara 

 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. 

3. Intensitas cahaya 

 Semakin banyak intensitas cahaya semakin tinggi proses transpirasi karena 

sinar matahari menyebabkan membukanya stomata. 

4. Kecepatan angin 

 Semakin kencang angin semakin cepat proses transpirasi 

5. Kandungan air tanah 

 Air dalam tanah adalah sumber pokok yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Pada 

siang hari, laju transpirasi lebih cepat daripada penyerapannya dari tanah. Hal ini 

menyebabkan deficit air dalam daun. Pada malam hari proses yang terjadi 

sebaliknya, karena suhu udara dan suhu daun lebih rendah. Jika kandungan air 

tanah menurun maka gerakan air menjadi lebih lambat. 

Factor dalam meliputi:  

1. Ukuran luas daun 

2. Tebal tipisnya daun 

3. Ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun 

4. Jumlah stomata 
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5. Jumlah bulu akar 

Gambar 3.3 Sumber : modul biologi.com 

D. Fotosintesis pada Tumbuhan 

Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu 

pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari (Kimball, 2002: 

179). Seperti yang kita tahu bahwa seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan 

untuk menunjang kehidupan dan juga untuk bertumbuh kembang, termasuk 

dengan tumbuhan. Proses fotosintesis yaitu cara bagi tumbuhan untuk memasak 

makanan mereka. Proses fotosintesis mutlak memerlukan cahaya matahari, sebab 

kata “foto” artinya cahaya, fotosintesis juga memerlukan air dan karbondioksida alias 

CO2. Bahan untuk melakukan fotosintesis adalah: 

1. Karbondioksida 

2. Air 

3. Cahaya matahari 

 

Gambar 3.4 Sumber : dosenbiolgi.com 

Proses fotosintesis diantaranya :  
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Fotosintesis terjadi di dalam daun, karena di dalam daun inilah terletak zat klorofil (zat 

yang membuat kebanyakan daun berwarna hijau) yang juga diperlukan untuk 

melakukan fotosintesis. 

Urutan prosesnya yaitu sebagai berikut : 

1. Klorofil daun menyerap energi dari cahaya matahari. 

2. Energi matahari yang diserap ini berguna untuk memecah air menjadi hidrogen 

dan oksigen. 

3. Tumbuhan hanya membutuhkan hidrogen, sementara oksigen tidak 

dibutuhkan dan akan dibuang ke udara. 

4. Hidrogen bertemu dengan karbondioksida dan menghasilkan 

glukosa. Glukosa ini adalah makanan bagi tumbuhan dan merupakan 

masakan hasil dari proses fotosintesis. 

 

Gambar 3.5 Sumber : Zonareferensi.com 

Glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis akan digunakan untuk energi 

bagi sel tumbuhan supaya bisa tumbuh dan berkembang. Sisanya, cadangan glukosa 

akan disimpan di daun, akar (jenis umbi-umbian), dan di buah. Jadi sebenarnya buah 

dan umbi yang kita makan merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Hasil 

pembuangan proses fotosintesis yaitu oksigen, alias O2. Zat ini sangat kita butuhkan 

untuk bernapas dan melangsungkan kehidupan. Selain itu, cadangan glukosa dari 

http://sains.me/sainsme/wp-content/uploads/2015/09/proses_fotosintesis.jpg
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tumbuhan yang berupa buah dan umbi-umbian juga menyediakan nutrisi yang kita 

konsumsi. 

Daun dan buah dari tumbuhan ini juga menyediakan makanan bagi hewan-hewan 

yang tergolong herbivora atau pemakan tumbuhan, dan untuk selanjutnya herbivora 

akan menjadi makanan bagi binatang lain dari jenis karnivora alias pemakan daging. 

Jadi itulah rantai makanan alam semesta dimulai dari proses fotosintesis. 

Jan Ingenhousz (1799), membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dilepaskan 

O2(oksigen). Hal ini dibuktikan dalam percobaanya menggunakan tanaman 

air Hydrilla verticillatadi dalam gelas beker di bawah corong terbalik yang ujungnya 

diletakkan subuah taung reaksi. Untuk menguji bahwa gas yang dihasilkan adalah O2, 

digunakan bara api Jika bara api lebih terang membara, berarti gas tersebut adalah 

oksigen (O2). Dengan modifikasi percobaan Ingenhousz, hal-hal sebagai berikut dapat 

dibuktikan: 

1. Pengaruh CO2 terhadap fotosintesis, dengan sedikit menambahkan soda kue 

(NaHCO3= natrium hidrogen karbonat) pada airnya. Larutan NaHCO3akan 

meningkatkan kadar CO2dalam air. Laju fotosintesis naik, sehingga volume 

O2pun meningkat. 

2. Jenis spektrum cahaya matahari yang mempunyai pengaruh terbesar pada 

fotosintesis, dengan membuat 4 perangkat percobaan yang masing-masing 

dibalut plastik berwarna yang berbeda (merah, hijau, biru, dan putih). 

3. Pengaruh suhu terhadap fotosintesis, dengan perangkat percobaan yang suhu 

airnya berbeda. Gunakan es untuk menurunkan airnya,  atau air panas untuk 

menaikkan suhu. Suhu air tersebut diukur dengan termometer. Percobaan-

percobaan di atas dilakukan dan hasl fotosintesisnya dibandinngkan dengan 

melihat volume O2pada percobaan modifikasi. 

 

E. Faktor yang mempengarhi fotosintesis yaitu : 

 

A). Faktor internal fotosintesis ini adalah lebih merujuk terhadap faktor gen suatu 

tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan memiliki suatu kebutuhan yang berbeda – beda 

terhadap kondisi lingkungan demi menjalankan kehidupan normalnya. Terdapat 
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beberapa tumbuhan yang mempunyai kelainan genetis, misalnya tidak mampu 

membentuk kloroplas maupun albino. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor 

genetis, dimana yang tidak mempunyai potensi untuk membentuk sebuah kloropas. 

B). Faktor eksternal nya yaiutu : 

1. Konsentrasi karbondioksida 

2. Ketersediaan air 

3. Cahaya 

4. Klorofil 

5. Unsur hara 

6. Suhu 

 

F. Proses Respirasi 

Respirasi yaitu proses mobilisasi energy yang dilakukan jasad hidup melalui 

pemecahan Senyawa berEnergi Tinggi (SET) untuk digunakan dalam menjalankan 

fungsi hidup. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung 

Oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung Karbondioksida 

keluar dari tumbuhan. ( Syaifuddin; 2002 ). Dalam pengertian kegiatan kehidupan 

sehari-, respirasi dapat disebut juga dengan pernapasan. Akan tetapi, istilah respirasi 

mencakup proses-proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan. Respirasi 

ini terjadi pada seluruh tingkatan organisme hidup, mulai dari individu sampai satuan 

terkecil sel, Apabila pernapasan biasanya diasosiasikan dengan penggunaan oksigen 

sebagai senyawa pemecah, tetapi respirasi tidak melibatkan oksigen. 

Jadi pada dasarnya, respirasi adalah proses oksidasi yang dialami SET 

sebagai unit penyimpan energi kimia pada organisme hidup. SET, seperti molekul gula 

atau asam-asam lemak, dapat dipecah dengan bantuan enzim dan beberapa molekul 

sederhana. Mengapa demikian? Karena proses ini adalah reaksi eksoterm 

(melepaskan energi), energi yang dilepas ditangkap oleh ADP atau NADP membentuk 

ATP atau NADPH. Pada gilirannya, berbagai reaksi biokimia endotermik (memerlukan 

energi) dipasok kebutuhan energinya dari kedua kelompok senyawa terakhir ini. 

Reaksi yang demikian ini dinamakan sebagai respirasi aerob. Tetapi banyak proses 

respirasi yang tidak melibatkan oksigen, yang disebut respirasi anaerob. Yang paling 

biasa dikenal orang adalah dalam proses 

pembuatan alkohol oleh khamirSaccharomyces cerevisiae. Berbagai bakteri anaerob 

https://id.wikipedia.org/wiki/Enzim
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Khamir
https://id.wikipedia.org/wiki/Khamir
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menggunakan belerang (atau senyawanya) atau beberapa logam sebagai oksidator. 

Respirasi dilakukan pada satuan sel. Proses respirasi pada organisme 

eukariotik terjadi di dalam mitokondria. 

Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi dalam respirasi dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

C6H12O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6H2O + ATP 

Respirasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

 a) Ketersediaan substrat  

Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang penting dalam 

melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah akan 

melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Demikian sebliknya bila substrat 

yang tersedia cukup banyak maka laju respirasi akan meningkat.Ketersediaan 

Oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, adapun besarnya 

pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara 

organ pada tumbuhan yang sama. Fluktuasi normal kandungan oksigen di udara tidak 

banyak mempengaruhi laju respirasi, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan 

tumbuhan untuk berrespirasi lebih rendah dari oksigen yang tersedia di udara.  

b) Suhu.  

Pengaruh faktor suhu bagi laju respirasi tumbuhan sangat terkait dengan faktor 

Q10, dimana umumnya laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan 

suhu sebesar 10oC, tetapi hal ini tergantung pada masing-masing spesies.Tipe dan 

umur tumbuhan. Masing-masing spesies tumbuhan memiliki perbedaan metabolsme, 

dengan demikian kebutuhan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-

masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi 

dibanding tumbuhan yang tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang 

dalam masa pertumbuhan. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Eukariota
https://id.wikipedia.org/wiki/Eukariota
https://id.wikipedia.org/wiki/Mitokondria
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Fisiologi Hewan 

(System Respirasi, System Pencernaan,  

System Ekskresi 

FISIOLOGI HEWAN 

Fisiologi hewan adalah cabang biologi yang mempelajari fungsi dasar dan 

mekanisme kerja alat-alat tubuh dalam kondisi normal, yaitu dalam rangka 

menciptakan kondisi homeostatis. Menurut (Santoso, 2009) fisiologi hewan adalah 

ilmu yang mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang 

menekankan pada proses bagaimana hewan dapat hidup dan beraktivitas. Jadi, 

fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi mekanik, fisik, dan biokimia 

pada hewan 

 

A. Sistem Pencernaan Pada Invertebrata : 

1. Sistem Pencernaan Pada Coelenterata Alat pencernaan pada Coelenterata 

berupa gastrovaskuler, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses pencernaan 

sekaligus untuk sirkulasi. Sel yang membatasi rongga gastrovaskuler disebut 

gastrodermis. Sel ini mampu menyekresikan enzim ke ruang gastrovaskuler. 

Oleh karena itu, pemecahan bahan makanan secara kasar dapat berlangsung 

dalam saluran tersebut. Namun, pencernaan makanan secara lengkap tetap 

berlangsung secara intraseluler.  Beberapa spesies cacing pipih yang hidup 

bebas (non parasit) sudah mempunyai mulut, tetapi tidak mempunyai rongga 

pencernaan. Pada hewan tersebut, makanan dicerna oleh sel jaringan di dekat 

mulut, yang belum terorganisasi secara baik. Ada juga jenis cacing pipih yang 

mempunyai saluran pencernaan makanan sederhana yang mirip dengan ruang 

gastrovaskuler pada Coelenterata, tetapi biasanya bercabang-cabang. 

Permukaan tubuh cacing pipih sering digunakan untuk menyerap makanan. 

Untuk keperluan tersebut cacing pipih mempunyai mikrofili pada usus halus 

manusia.  Berlawanan dengan hewan Cnidaria dan cacing pipih sebagian 

besar hewan-termasuk nematoda, anellida, moluska, artropoda, 

  BAB IV 



 

52 
 

echinodermata, dan cordata-memiliki pipa atau tabung pencernaan yang 

memanjang antara dua pembukaan, mulut dan anus. Pipa atau tabung ini 

disebut saluran pencernaan lengkap (complete digestive tract) atau saluran 

pencernaan (alimentary canal). Karena makanan bergerak sepanjang saluran 

itu dalan satu arah, pipa itu dapat diorganisasikan menjadi daerah 

terspesialisasi yang melaksanakan pencernaan dan penyerapan nutrien 

secara bertahap. 

 

 

Gambar 4.1 Sumber : dosenpendidikan.co.id 

 

2. Sistem Pencernaan Pada Pisces  

Saluran pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut (cavum oris) yang di 

dalamnya terdapat gigi-gigi kecil yang berbentu k kerucut pada geraham bawah 

dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakan dan bnyak 

menghasilkan lendir tetapi tidak mneghasilkan ludah. dari rongga mulut 

makanan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah 

sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut, pendek terdapat di belakang 

insang dan bila tidak dilalui makanan makan lumen akan menyempit. dari 

kerongkongkongan, makanan di dorong masuk ke lambung sehingga lambung 

menjadi besar. anatara lambung dan usus tidak jels batasnya. pada beberapa 

jenis ikan terdapat tonjolan buntu yang berfungsi untuk memperluas bidang 

penyerapan makanan, dari lambung makanan masuk ke dalam usus yang 

berbentuk pipa panjang berkelokkelok dan sama besarnya bermuara pada 
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anus.  Kelenjar pencernaannnya berupa hati dan pankreas. Hati merupakan 

kelenjar yang berukuran cukup besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di 

bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus, bentuknya tidak tetap dan 

terbagi atas lobus kanan dan lobus kiri serta bagian yang menuju ke arah 

punggung. Fungsi hati adalah menghasilkan empedu yang disimpan dalam 

kantng empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. kantong empedu 

berbentuk bulat berwarna kehijauan terletak di sebeah kanan hati dan 

salurannya bermuara pada lambung. Kantong empedu berfungsi untuk 

menyimpan empedu dan menyalurkan cairan empedu ke usus bila diperlukan. 

Pankreas berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Pankres berfungsi 

untuk mneghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin.  

 

Gambar 4.2 Sumber : bioearthworm.wordpress.com 

 

3. Sistem Pencernaan Pada Aves  

Pencernaan burung dimulai dengan mulut. Paruh burung mengganti 

bibir dan gigi mamalia dan bervariasi dalam bentuk, ukuran, panjang dan fungsi 

sesuai dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Benih-kerupuk seperti pipit 

memiliki paruh kerucut pendek, sedangkan burung pemangsa seperti elang 

memiliki paruh bengkok yang kuat untuk merobek daging. Lidah burung, seperti 

paruh, disesuaikan dengan jenis makanan burung mengkonsumsi. Pelatuk 

memiliki lidah panjang sempit yang berfungsi sebagai tombak, yang 

memungkinkan mereka untuk mengekstrak serangga dari lubang mereka 

mengebor di kayu mati. Burung pemangsa dan finch memiliki pendek, tebal, 

lidah berdaging yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi makanan 
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mereka. Unggas dan pelikan memiliki lidah yang memungkinkan makanan 

menjadi mudah didorong ke bagian belakang mulut untuk menelan. Mulut 

burung relatif tidak penting dalam makan dan mencerna makanan 

dibandingkan dengan, misalnya, mulut mamalia. Namun, sebagian besar 

burung yang memiliki kelenjar ludah dan paruh dan lidah yang membantu 

burung memanipulasi makanan untuk menelan.  Setelah meninggalkan mulut, 

makanan melewati kerongkongan dalam perjalanan ke perut (pada burung 

yang disebut proventrikulus). Burung memiliki dua bagian perut, bagian 

kelenjar yang dikenal sebagai proventrikulus dan sebagian otot yang dikenal 

sebagai lambung otot. Asam klorida, lendir dan enzim pencernaan, pepsin, 

disekresikan oleh sel-sel khusus dalam proventrikulus dan memulai proses 

mogok struktur bahan makanan. Makanan kemudian melewati ke bagian kedua 

dari perut, lambung otot. Rempela tersebut melakukan fungsi yang sama 

seperti gigi mamalia, grinding dan pembongkaran makanan, sehingga 

memudahkan enzim pencernaan untuk memecah makanan. Dalam 

kebanyakan burung rempela mengandung butiran pasir atau batu-batu kecil 

untuk membantu proses penggilingan. Usus kecil adalah di mana makanan 

dicerna dan diserap. Usus kecil bervariasi panjang dan struktur tergantung 

pada diet spesies. Burung karnivora cenderung memiliki lebih pendek, usus 

kecil kurang kompleks. Burung herbivora memiliki panjang, lebih berkembang 

usus kecil. Enzim, diproduksi di pankreas, memecah protein dan lemak di usus 

kecil. Nutrisi tersebut kemudian diserap melalui membran usus dan ke dalam 

aliran darah. Pada burung l Arge usus direduksi menjadi pendek, koneksi tanpa 

sifat antara usus halus dan kloaka. Kloaka adalah daerah memegang final 

untuk produk limbah pencernaan sampai mereka voided melalui ventilasi.  
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Gambar 4.4 Sumber : kitabagi.com 

 

B. Alat Respirasi Pada Hewan  

a. Alat respirasi pada serangga  

Corong hawa (trakea) adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh 

serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang 

kecil yang ada di kerangka luar (eksoskeleton) yang disebut spirakel (stigma). 

Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin, dan terletak 

berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel menpunyai katup yang 

dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara 

teratur. Pada umumnya spirakel terbuka selama serangga terbang, dan 

tertutup saat serangga beristirahat.   

Menurut (Price dan Wilson, 2006) trakea adalah ppa yang terletak 

didepan esophagus yang terdiri dari cartilage yang berbentuk kapal kuda, 

trakea kemudian bercabang menjadi broncus dextra dan broncus sinistra. 

Percabangan itu disebut bifurcation trachea 
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Gambar 4.5 Sumber : biologi.wordperss.com 

Oksigen dari luar masuk lewat spirakel. Kemudian udara dari spirakel menuju 

pembuluh-pembuluh trakea dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi 

menjadi cabang halus yang disebut trakeolus sehingga dapat mencapai 

seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Trakeolus tidak berlapis kitin, 

berisi cairan, dan dibentuk oleh sel yang disebut trakeoblas. Pertukaran gas 

terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi 

yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan (transportasi) pada 

vertebrata.  

 

b. Alat respirasi pada kalajengking dan laba-laba  

Kalajengking dan laba-laba besar (arachnida) yang hidup di darat 

memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika hidup di air 

bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal 

dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki 

lembaranlembaran tipis (lamela) yang tersusun berjajar. Paruparu buku ini juga 

memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara 

disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik insang buku 

maupun paru-paru buku keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi 

paru-paru pada vertebrata. 
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Gambar 4.6 Sumber : bioearth.wordpress.com  

c. Alat respirasi pada katak  

Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan 

paruparu. Kecuali pada fase berudu bernapas dengan insang karena hidupnya 

di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karma 

tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi 

gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup 

sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput 

rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak 

bernapas pula dengan kulit, ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam 

keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan 

mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit 

(vena kutanea)kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. 

Sebaliknya karbon dioksida dari jaringan akan di bawa ke jantung, dari jantung 

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

kutanea). Dengan demikian pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat 

terjadi di kulit. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut dan kulit, katak 

bernapas juga dengan paru-paru walaupun paru-parunya belum sebaik paru-

paru mamalia. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk 

gelembung tempat bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru 

diperbesar oleh adanya bentuk- bentuk seperti kantung sehingga gas 
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pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh 

bronkus yang pendek.   

 

Gambar 4.7 Sumber : dosenpendidikan.co.id 

d. Alat respirasi pada reptilia  

Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang 

rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan 

dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia 

pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya paru-paru lebih 

kompleks, dengan beberapa belahanbelahan yang membuat paru-parunya 

bertekstur seperti spon. Paru-paru pada beberapa jenis kadal misalnya 

bunglon afrika mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan 

hewan tersebut melayang di udara.   

 

Gambar 4.8 Sumber : materisekolah.com 

d. Alat respirasi pada burung  

Pada burung, tempat berdifusinya gas pernapasan hanya terjadi di 

paruparu. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga 



 

59 
 

dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernapasan pada burung berawal 

di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada 

celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. 

Trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan 

bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan 

bronkus kiri. Dalam bronkus pada pangkal trakea terdapat sirinkyang pada 

bagian dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. 

Bergetarnya selaput itu menimbulkan suara. Bronkus bercabang lagi menjadi 

mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan 

menjadi ventrobronkus (di bagian ventral) dan dorsobronkus (di bagian dorsal). 

Ventrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus, oleh banyak parabronkus 

(100 atau lebih). 

 

Gambar 4.9 Sumber : seputarpengetahuan.co.id 

e. Alat Respirasi pada Pisces 

Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces). Insang berbentuk 

lembaranlembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. Bagian 

terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam 

berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri  

dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis 

(lamela). Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler 

sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan co2 berdifusi keluar. Insang 

pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum 

(tutup insang), sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh 

operkulum. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapi dapat 

pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat 

pertukaran ion, dan osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyailabirin 

yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan 
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sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Labirin ini berfungsi 

menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan 

02. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah: ikan gabus dan ikan lele. 

Untuk menyimpan cadangan 02, selain dengan labirin, ikan mempunyai 

gelembung renang yang terletak di dekat punggung. 

 

Gambar 4.10 Sumber : gurupendidikan.co.id 

 

C. Sistem ekskresi 

 

1. Cacing Pipih 

 

Gambar 4.11 Sumber : Belajarasikbiologi.blogspot 

Cacing pipih memiliki alat ekskresi berupa sel api. Sel api akan 

menyerap zat sisa dari tubuh. Kemudian zat sisa akan dikeluarkan melalui 

saluran yang bermuara di permukaan tubuh 

2. Mamalia 

Alat ekskresinya sama seperti manusia yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan 

hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan 

urea, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. 

3. Reptile 
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Gambar 4.11 Sumber : Academia.edu 

Hewan reptile contohnya adalah cicak, ular, biawak, bunglon, dan 

buaya. Sama seperti hewan sebelumnya, alat ekskresi pada reptile juga 

merupakan ginjal, paru-paru, dan kulit. 

4. Ikan 

 

Gambar 4.12 Sumber : dosenpendidikan.co.id 

• Alat ekskresi ikan  

• Insang-insang pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O 

• Kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga 

memudahkan ikan bergearak dalam air 

• Sepasang ginjal pada sebagian besar ikan sepasang ginjal berfungsi untuk 

mengeluarkan urin. 

5. Amfibi 

 

Gambar 4.13 Sumber : Materiblajar.com 
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Amfibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup baik di daratan 

maupun di air. Contoh dari hewan amfibi adalah katak dan salamander. Organ 

ekskresi dari amfibi adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. 

6. Aves 

 

Gambar 4.14 Sumber : Biologimediacenter.com 

 Aves adalah kelompok burung. Aves adalah hewan yang sistemnya 

telah mendekati mamalia. Oleh karena itu sistem ekskresinya juga mirip 

dengan mamalia. Alat ekskresinya adalah ginjal dan paru-paru 

7. Insecta 

 

Gambar 4.15 Sumber : Nafiun.com 

Serangga mengeluarkan zat sisa metabolism tubuhnya melalui 

pembuluh malphigi. Pembuluh malphigi terletak di dekat usus. Hal ini berguna 

karena pembuluh malphigi akan menyerap zat sisa dari darah dan 

menyalurkannya ke usus untuk kemudiaNdikeluarkan dari sana 

 

 

 

 

 

https://dosenbiologi.com/hewan/hewan-amfibi
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REPRODUKSI MAKHLUK HIDUP 

(Perkembangbiakan Hewan dan Daur Hidup 

Hewan, Perkembangbiakan Tumbuhan) 

 

Praktikum mencangkok tumbuhan rambutan 

1. Nama : kelompok 1 

2. jenis perkembangbiakan : vegetative buatan ( Mencangkok)  

3. jenis tanaman : rambutan 

4. Alat dan bahan : pastik, pisau, tanah, tali dan tanaman rambutan 

5. Langkah kerja:  

(1) persiapkan peralatan mencangkok 

(2) kupas pangkal dahan pohon 

(3) bersihkan cambium 

(4) kringkan dahan 

(5) bungkus dengan tanah 

(6) balut tanah dengan plastic ( bisa di ganti sabut kelapa) 

(7) jangan lupa siram setiap hari 
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Gambar kegiatan praktikum mencangkok rambutan: 

                      

               Gambar 5.1                                                   Gambar 5.2 

                        

                  Gambar 5.3                                                Gambar 5.4 

Pembahasan 

 

        Menurut Nagaraja (2008) pembiakan cangkok tanaman ialah mengusahakan 

perakaran dari suatu cabang tanaman tanpa memotong cabang tanaman dari pohon 

induknya. Factor yang mempengaruhi keberhasilan cangkok dikemukakan oleh 

Herawan (2003): teknik perbanyakan vegetative dengan cara pelukaan atau 

pengeratan cabang pohon induk dan dibungkus media tanam untuk merangsang 

terbentuknya akar jika hal ini terjadi maka pencakokan tanaman dianggap berhasil.  

      Hasil dari pengamatan gambar di atas menunjukkan bahwa pencangkokan 

tumbuhan rambutan menggunakan media plastik berhasil ditandai dengan tumbuhnya 

akar. 
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A. Macam-macam perkembangbiakan hewan 

           (Haryanto, 2012:27) Perkembangbiakan hewan adalah suatu cara pada 

hewan sebagai bentuk pelestarian jenis hewan ataupun keturunan hewan agar 

tidak hilang ataupun berhenti keturunannya (punah). Adapun yang dapat kita 

pelajari disini bahwa hewan memiliki macam perkembangbiakan hewan 

diantaranya adalah : 1) bertelur (ovipar), 2) beranak (vivipar), 3) beranak dan 

bertelur (ovovivipar) 4) bertunas (membelah diri).  

 

1. Bertelur (ovipar) 

           Cara hewan melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur 

ataupun bisa disebut ovipar. Ovipar ini  berasal dari sebuah kata ovum yang 

artinya adalah telur. Hewan dengan jenis perkembangbiakan dengan cara 

bertelur diantaranya seperti serangga, hewan amfibi, burung dan ikan. Hewan 

jenis burung elang, ayam, burung merpati, bebek adalah jenis burung dengan 

golongan hewan yang mengerami telur- telurnya.  

 

a) Ciri-ciri perkembangbiakan dengan cara bertelur 

      Berikut ciri-ciri umum perkembangbiakan dengan cara bertelur: 

(1) Tidak mempunyai daun telinga 

(2) Tidak mempunyai kelenjar susu 

(3) Mempunyai bulu pada badannya 

Ciri badan berbulu hanya pada hewan dengan golongan burung seperti 

merpati,   bebek ayam dan lain-lain. 

 

b) Proses perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur 

       Telur dihasilkan oleh betina.  betina mampu menghasilkan telur dengan 

sebutan ovarium. Telur tersebut dapat dibuahi oleh sperma dari jantan 

karena jantan memiliki sperma yang disebut juga dengan testis. Sperma 

mampu membuahi telur pada saat perkawinan. Telur yang sudah dibuahi 

akan tumbuh menjadi embrio (calon bayi).  Dalam tubuh betina, embrio 

akan dilindungi oleh cangkang ataupun kulit telur. Jika stelur sudah 

sempurna telur di keluarkan oleh tubuh betina. Contohnya pada ayam, telur 
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dapat dikeluarkan dan dierami selama 21 hari sampai ayam menetaskan 

telu-telur ayamnya. 

        Jika telur tidak segera dibuahi, maka telur tidak dapat menghasilkan 

calon bayi. Adapun 2 cara pembuahan pada telur hewan yaitu dengan cara: 

1) pembuahan dalam (internal), 2) pembuahan luar ( eksternal). 

Pembuahan yang terjadi dalam tubuh betina misalnya pada hewan 

golongan burung dan serangga. Sedangkan pada pembuahan luar 

misalnya pada hewan katak, dan ikan. Katak jantan membuahi telur pada 

saat dikeluarkan dari tubuh katak betina dilakukan di air.  

 

2. Beranak (vivipar) 

          Cara hewan untuk melakukan perkembangbiakan dengan cara beranak 

bisa disebut juga dengan vivipar. Hewan dengan perkembagbiakn bderanak 

contohnya adalah kucing, anjing, sapi, kambing dan lain-lain. Hewan tersebut 

semuanya hidup di darat. Adapun yang hidup dia air contohnya adalah paus 

dan lumba-lumba.  

 

a) Ciri- ciri perkembangbiakan hewan dengan cara beranak 

     Secara umumnya ciri-ciri perkembangbiakan dengan cara beranak 

sebagai berikut: 

(1) Mempunyai daun telinga 

(2) Mempunyai kelenjar susu 

 

b) Proses dari perkembangiakan hewan dengan cara beranak 

      Hewan dengan perkembangbikan dengan cara beranak juga dapat 

menghasilkan telur akan tetapi telur tersebut tidak di keluarkan dari tubuh 

betina dan tidak juga dibungkus dengan cangkang atau kulit telur. Telur 

dibuahi jantan dalam Rahim betina saat terjadinya proses perkawinan.  

       Telur yang dibuahi jantan akan tumbuh menjadi calon bayi dan akan 

mengalami pertumbuhan dalam Rahim selama itu juga betina mengalami 

masa mengandung. Lamanya proses mengandung setiap hewan berbeda. 

Setelah pertumbuhan calon bayi dalam Rahim yang sudah sempurna maka 

bayi hewan tersebut diberi makan dengan cara disusui. Hewan yang bisa 

menyusui disebut dengan mamalia karena mempunyai kelenjar susu. 
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Mamlia yang hidup didarat contohnya kambing, sapi, kucing dan lain-lain. 

Adapun mamlia yang hidup di air misalnya paus dan lumba-lumba.  

 

3. Beranak dan bertelur ( ovovivipar) 

        Cara hewan untuk melakukan perkembangbiakan dengan cara beranak 

dan bertelur juga disebut dengan ovovivipar. Hewan dengan 

perkembangbiakan dengan cara berabak dan bertelur adalah hewan dengan 

golongan reptile misalnya ular dan juga jenis kadal. Perkembangbiakan dengan 

cara beranak dan bertelur ini adalah perpaduan cara bertelur dan beranak. 

Hewan yang bertelur adalah betina yang ovovivipar yang mengeluarkan telur 

dari tubuhnya. Akan tetapi telur dikeluarkan telah menjadi calon bayi yang 

hampir sempurna. Sehingga saat telur dikeluarkan dari tubuh betina saat itu 

juga bayi dilahirkan. 

 

4. Bertunas ( membelah diri) 

        Perkembangbiakan hewan dengan cara bertunas atau membelah diri 

tanpa melalui proses perkawinan. Contoh hewan yang berkembangbiak 

dengan cara bertunas atau membelah diri misalnya hydra dan anemone laut. 

Perkembanbiakan ini prosesnya sederhana yang tumbuh dibagian tubuh hydra 

dewasa. Tunas tumbuh jadi hewan tumbuh baru melekat pada iduk dan mulai 

menangkap makananya sendiri. Selanjutnya tunas akan terlepas dari induknya 

dan menjadi hewan dewasa yang tumbuh bebas. 

 

B. daur hidup hewan 

 

         Daur hidup pasti akan di alami oleh setiap makhluk hidup. Apa yang kamu 

ketahui tentang daur hidup? Menurut Houngton: Daur hidup adalah 

serangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu 

organisme daei awal sebagai bentuk kehidupan yang independen untuk 

menuju kondisi dewasa dimana keturunan mereka bisa dihasilkan. Pada 

hewan juga mengalami daur hidup yang tentunya berbeda-beda. Tahapan 

pada perubahan bentuk yang sangat berbeda, yang dialami hewan sejak 

menetas sampai disebut metamorfosis. Berdasarkan hal itu daur hewan dapat  
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dibedakan menjadi 2 jenis metamorfosis yaitu metamorfosis tidak sempurna ( 

tidak lengkap) dan metamorfosis sempurna.  

       Agar hewan tidak mengalami kepunahan hewan harus mengalami 

perkembagbiakan dan mengalami perubahan. Pernahkah kalian mengamati 

hewan yang ada disekitar kita? Bagaimana tahapan daur hidup mereka. Lebih 

jelasnya kita pelajari materi tersebut di bawah ini. 

 

1. Daur hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis 

a) Daur hidup ayam 

      Hewan seperti ayam berkembangbiak dengan cara bertelur. Telur 

dierami induk ayam selama 21 hari. Calon anak ayam mengalami 

perubahan dan tumbuhan terus menerus. Telur akan menetas dan keluar 

anak ayam yang mempunyai bulu yang masih halus. Anak ayam tersebut 

akan tumbuh dan bulunya lama kelamaan akan seperti induknya dan 

menjadi ayam dewasa. Setelah ayam tumbuh dewasa ayam akan 

berkembangbiak dan menghasilkan telur. Dari telur-telur inilah daur hidup 

ayam dimiliki dan akan terus begitu.  

     Daur hidup ayam: 

     Telur – anak ayam menetas dari telur – anak ayam tumbuh jadi ayam 

dewasa 

 

                        

                            Gambar 5.5 Sumber: (IPA) paket A Tingkatan II Modul Tema 2) 

 

b) Duar hidup kucing  

        Hewan berkembangbiak tidak hanya dengan bertelur saja tetapi bisa 

dengan cara beranak. Contonya adalah kucingkarena tidak mengalami 

metamorfosis. Bayi kucing yang berada didalam perut kucing selama 3 

bulan setelah itu anak kucing akan lahir tetapi belum dapat bergerak lincah 

dan makan sendiri. Bayi kucing akan menyusu induk dan dapat makan- 
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makanan lain setelah berusia satu bulan. Dari lahir samapi dewasa tubuh 

kucing tidak mengalami perubahan bentuk tetapi akan hanya tubuhnya saja 

yang akan berubah, gerakannya akan semakin lincah dan sudah dapat 

mencari mangsa sendiri.  

 

 

                      Gambar 5.6 Sumber: (IPA) paket A Tingkatan II Modul Tema 2) 

 

2. Daur hidup hewan dengan Metamorfosis 

A. Metamorfosis tidak sempurna  

        Metamorfosis tidak sempurna ( tidak lengkap) yaitu tahapan pada 

perubahan bentuk saat lahir tidak berbeda saat hewan sudah beranjak 

dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna bentuk 

hewan saat muda akan sama miri dengan induknya akan tetapi ada bagian-

bagian tubuh yang blum terbentuk contohnya sayap . metamorfosis tidak 

sempurna akan terjadi pada hewan serangga seperti capung, kecoa, 

jangkrik, semut, belalang dll. 

          Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak akan 

mengalami tahap larva dan pupa (kepompong) tahapannya yaitu : telur-

nimfa-dewasa. 

 

    (1) Daur hidup kecoa 

         Kecoa merupakan salah satu serangga dengan proses metamorfosis 

yang tidak sempurna. Itu di sebabkan karena kecoa hanya memiliki 3 fase 

siklus perkembangan mulai dari telur, nimfa dan kecoa dewasa. Tahapan 

yang terjadi pada siklus hisup kecoa bisa membutuhkan beberapa waktyu 

yakni 30-40 hari untuk bisa menetaskan telur kecoa. Telur- telur pada kecoa 
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tidak dapat menetas sendiri sehingga harus berkelompok. Telur-telur yang 

berkelompok ini membutuhkan selaput keras yang biasa disebut kapsul 

telur guna melindungi telu yang berkelompok. Kapsul pada telu kecoa 

dihasilkan oleh kecoa betina dan ditempatkan pada tempat tersembunyi 

hingga akan menetas dalam waktu tertentu sebagai masa inkubasi telur 

kecoa tetapi pada jenis kecoa lainnya kasul menempel pada ujung-ujung 

abdomen hingga telur kecoa menetas. Jumlah pada telur masa inkubasi 

tiap kapsul telur kecoa berbeda menurut jenis spesies kecoa. Kapsul telur 

yang sudah mendapat pembuahan akan menetas dan berubagan menjadi 

nimfa kecoa yang akan bebas hidup dan bergerak secara aktif. Nimfa pada 

kecoa yang beru keluar berwarna putih, kemudian akan berubah menjadio 

warna coklat dan tidak bersayap. Nimfa kecoa akan terus berkembang 

hingga menjadi kecoa dewasa dapat dilihat dengan adanya 2 pasang sayap 

baik pada kecoa jantan ataupun kecoa dewasa.  

               

                              Gambar 5.7 Sumber: (IPA) paket A Tingkatan II Modul Tema 2) 

 

(1) Daur hidup belalang  

       Serangga yang sering menjadi hama tanaman petani adalah 

serangga. Dau- daun bisa habis dimakan oleh belalang. Namun, 

belalang memiliki peran yang penting guna menjaga keseimbangan 

ekosistem terutama pada ekosistem sawah. Belalang akan menjadi 

mangsa beragam jenis burung.  Perkembangbiakan belalang adalah 

dengan cara bertelur. Metamorfosis pada belalang tergolong 

metamorfosis yang tidak sempurna karena tidak mengalami tahap 
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kepompong atau pupa. Sama seperti kecoa, metamorfosis belalang 

melalui 3 tahapan yaitu telur-nimfa-dewasa.  

 

        Proses metamorfosis pada belalang dimulai dari tahapan telur. 

Belalang betina dapat menghasilkan 10-30 butir telur. Telur diletakkan 

pada berbagai tempat oleh induk belalang seperti pada daun, batang 

tumbuhan, hingga dalam tanah. Telur belalang akan menetas menjadi 

nimfa kemudian berganti kulit sebanyak 4 kali hingga jadi belalang 

muda akhirnya menjadi belalang dewasa yang mempunyai sayap.  

 

        

                              Gambar 5.8 Sumber: (IPA) paket A Tingkatan II Modul Tema 2) 

 

B. Metamorfosis sempurna  

        Metamorfosis sempurna adalah tahapan perubahan pada tubuh 

hewan dari kecil hingga menjadi dewasa. Serangga yang mengalami 

metamorfosis sempurna mempunyai 4 tahapan dalam daur hidupnya 

mulai dari tahap : telur-larva-pupa(kepompong)-dewasa. Contoh: kupu-

kupu, nyamuk dan lalat. 

  

(1) Daur hidup kupu-kupu 

       Jenis serangga kupu-kupu biasa kita temui di taman-taman. 

Sayap yang indah dan berwarna- warni membuatnya lebih menarik. Ia 

hinggap dari bunga satu kebunga lainnya hanya untuk menghisap madu 

(nectar) dari bunga. Tanpa sengaja saar menghisap madu kupu-kupu 
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membawa serbuk sari pada kepala putih sehingga terjadi penyerbukan. 

Dari mana kupu-kupu berasal? Adakah hubungan kupu-kupu dengan 

ukat? Lihat penjelasan lebih jelas di bawah ini. 

         Kupu-kupu adalah serangga yang mengalami metamorfosis 

sempurna karena mempunyai tahap pertumbuhan dari ulat hingga 

menjadi kupu-kupu dewasa yang menarik. Proses ini mengalami 4 

tahapan yaitu mulai dari dari telur-larva(ulat)-kepompong(pupa)-kupu-

kupu. Telur kupu bisa menempel pada permukaan daun-daun. Telur 

menetas ddan jadi ulat. Ulat akan makan daun selama berhari-hari. 

Lama kelamaan ulat tumbuh besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 

hari ulat kan berubah menjadi kepompong (pupa). Kepompong akan 

menggantung di ranting tumbuhan atau bisa pada daun. Kepompong 

masa berlangsungnya selama berhari-hari. Jika sudah sempurna dan 

waktunya sudah cukup kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan 

berubah menjadi kupu-kupu dewsa. Kupu-kupu berkembangbiak 

dengan cara bertelur. Dari telur tersebut metamorfosis pada kupu-kupu 

dimulai.  

 

                            Gambar 5.9 Sumber: (IPA) paket A Tingkatan II Modul Tema 2) 

 

(2) Daur hidup nyamuk  

       Hewan satu ini bernama nyamuk, yaitu jenis serangga yang disebut 

hama haus darah dan dapat menyebarkan penyakit sehingga sangat 

mengganggu kegiatan kita. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga 

kebersihan. Namun demikian, daur hidup dari nyamuk dihabiskan di air 
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sehingga tahap dewasa yang akan berdampak pada kesehatan. 

Penyakit akibat nyamuk adalah demam berdarah.  

        Nyamuk memiliki 4 tahapan daur hidup yaitu mulai dari telur, larva 

( jentik), pupa ( kepompong), dan dewasa. Dari 4 tahap tersebut 3 tahap 

pertama harus hidup dan berkembang di air sehingga nyamuk 

tergantung air. Telur nyamuk akan berada pada permukaan air dan jika 

berada diluar maka telur akan rusak dan mati.  

 

        Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Naymuk menetas menjadi 

larva (jentik). Jentik akan hidup dan memperoleh makanan dari air. 

Jentik akan berubah menjadi pupa (kepompong) perlu waktu 1-2 hari 

saja. Setelah itu pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. 

Setelah bersentuhan dengan udara maka maka nyamuk akan bisa 

terbang meninggalakn air. Perlu waktu 3-10 hari untuk 

menyelesaikan daur hidupnya.  

      

                               Gambar 5.10 Sumber: (IPA) paket A Tingkatan II Modul Tema 2) 

 

(3) Daur hidup lalat 

       Lalat adalah serangga dengan ciri khlas suka terbang dan hinggap 

di tempat yang kotor dan dari tempat kotor lalat akan hinggap di 

makanan kita sehingga lalat juga hewan pembawa penyakit. Bisa saja 

penyakit tifus, dan disentri. Nah agar kesehatan terjaga maka perlu 

memeriksa makanan terlebih dahulu sebelum di makan.  
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        Lalat adalah serangga yang mengalami metamorfosis sempurna 

dalam daur hidupnya. Metamorfosis lalat mulai dari tahap telur- larva 

(belatung)-pupa (kepompong)- imago (lalat dewasa) 

        Daur hidup lalat ini dimulai dari telur lalat. Telur ini dihasilkan di 

tempat sampah atau makanan yang terbuka. Waktu 12-14 jam telur 

akan menetas. Setelah telur menetas berubah menjadi larva (belatung) 

dan bentuknya seperti cacing kecil. Larva berkembang dikotoran yang 

basah dan makanan yang sudah busuk. Setelah 4-7 hari larva tumbuh 

menjadi pupa (kepompong). Bentuk pupa adalah lonjong berwarna 

cokelat tua selanjutnya akan keluar dari dalam pupa. 

 

                      

                              Gambar 5.11 Sumber: (IPA) paket A Tingkatan II Modul Tema 2) 

 

(4) Duar hidup katak          

      Hewan amfibi yang paling populer adalah katak. Saat kita masih 

kecil biasanya mengejar katak dan senang sekali. Namun semenjak 

sudah dewasa pola pikir kita berbeda dan menganggap bahwa katak 

adalah hewan yang menjijikan hal ini dikarenakan kulit katak yang 

berlendir. Banyak dari kita tidak bisa membedakan mana katak dan 

mana kodok ini disebabakan karena mereka spesies yang sangat mirip. 

Terapi jika kita jeli dalam melihat pasti kita akan dengan mudah 

membedakan kedua hewan ini. Katak memiliki kulit yang kasar dengan 

adanya bintil hingga berbingkul. Katak memiliki kulit kering  dengan kaki 

belakang yang pendek. Berbalik dengan kodok kulitnya lembab 

berlendir, dengan kaki belakang panjang, tubuh bulat dan gempal. 
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Meskipun berbeda siklus perkembangan katak dan modok sama saja 

dimulai dari telur, kecebong, katak muda dan katak dewasa. 

         Pada fase kehidupan katak dimulai dari telur yang dengan 

induknya ditempatkan di air bisa juga di tempat yang lembab dan basah 

seperti dilumut. Sekali katak bertelur katak bisa menghasilkan telur 

katak sebanyak 20.000 butir telur katak tetapi ibi tergantung dengan 

keadaan kesehatan sang induk katak. Induk katak bisa bertelu tiga kali 

dalam setahun. Fase selanjutnya telur-telur katak tadi menetas dan 

jadilah berudu atau kecebong. Bentuknya mirip dengan anakan ikan 

tetapi berwarna hitam disekujur tubuh kecebong. Pada fase ini 

kecebong bernafas dengfan insang pada umur 3 mingguan akan 

tertutup dengan sendirinya oleh kulit yang terus tumbuh setiap harinya. 

Tahap selanjutnya akan terlihat bahwa berudu sudah tumbuh kaki di 

bagian belakang. Ini akan terlihat di umur delapan minggu. Kemudian 

selanjutnya kaki belakang akan tumbuh dengan sempurna. Ekor pada 

tahap ini akan muncul secara perlahan lahan. Katak muda akan memiliki 

paru-paru untuk bernafas menunggu fase benar benar menjadi katak 

dewasa yang siap hidup didaratan.  

Jadi tahapan daur hidup katak adalah mulai dari tahap : telur- berudu/ 

kecebong- katak muda(berekor)- katak dewasa       

     

                                                          

                                         Gambar 5.12 Sumber: mikirbae.com  
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C. Perkembangbiakan generative pada tanaman tingkat tinggi 

     Reproduksi generative merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan 

cara kawin dengan proses perkembangbiakan yang membutuhkan alat kelamin 

jantan dan betina. Hewan ataupun tumbuhan bisa mengalami pembiakan 

secara generative yang bisa ditandaio dengan adanya pembuahan. 

Pembuahan adalah peleburan sel kelamin dari jantan dan betina yang pada 

akhirnya akan menghasilkan zigot dan organisme yang baru. Pembuahan yang 

terjadi pada tumbuhan adalah dari proses peleburan serbuk sari dan putik pada 

bunga. Perkembangbikan ini hanya akan terjadi pada makluk hidup tingkat 

tinggi seperti yang memiliki alat kelamin yang jelas dan bisa di tentukan mana 

jantan mana betina. Adapun organisme yang mempunyai dua alat kelamin 

pada satu tubuh dan dapat melakukan perkawinannya sendiri. Makluk hidup 

yang memiliki 2 a;lat kelamin disebut dengan Hemaprodit. 

          Perkembangbikan generative pada tumbuhan yaitu apabila terjadi 

tumbuhan baru yang di dahukui dengan proses ;penyerbukan yaitu peristiwa 

jatuhnya serbuk saeri ke kepala putik sehingga terjadi proses pembuahan. 

Hasil dari pembuahan tersebut adalah biji yang dihasilkan dari calon tumbuhan 

baru.  

        Perkembangbiakn seacra generative ditandai karena adanya peleburan 

dari sel jantan ke betina. Peleburan dari 2 sel gamet ini lah yang dinamakan 

pembuahan. Pada tumbuhan yang bijinya tertutup pembuahan didahului oleh 

penyerbukan yaitu menempelnya serbuk sari kekepala putik dan pembuahan 

akan menghasilkan biji. Biji yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh jadi 

individu baru.  

 

1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generative  

 

Perkembangbiakan secara generative  

       Perkembangbiakan secara generative adalah perkembangbiakan 

tumbuhan yang di tandai terjadinya suatu proses tumbuhan baru yang di 

sebabkan karena adanya proses penyerbukan.  Alat  Perkembangbiakan 

pada tumbuhan berbiji tertutup adalah bunga. Bunga akan menghasilkan 

sel kelamin yang diperlukan untuk perkembangbiakan secara generative.  
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a) Bagian – bagian dari bunga  

(1) Perhiasan Bunga  

       Perhiasan bunga adalah bagian dari bunga yang bentuknya berupa 

lembaran seperti daun. Umumnya perhiasan bunga meliputi kelopak dan 

mahkota bunga. Kelopak ini terletak pada lingkaran luar dan warna nya 

hijau. Waktu masih menjadi kuncup kelopak mempunyai fungsi untuk 

menjadi selubung yang melindungi bunga. Perhiasan bunga ada yang 

terpisah pisah berupa helaian lepas-lepas ada pula pada bagian pangkal 

nya atau keseluruhan bagiannya bersatu.  

 

(2) Alat kelamin bunga (alat perkembangbiakan) 

a. Benang sari 

     Benang sari yaitu terdiri dari kepala sari dan juga tangkai sari. 

Dalam kepala sari terjadi pembentukan serbuk sari. Berbagai jenis 

bunga memiliki benang sari yang panjangnya tidak sama. Missal pada 

tumbuhan turu, buncis, ataupun kacang tanah dengan benang sari 

jumlahnya sepuluh yang terpisah menjadi 2 tukal. Satu benang sari 

terpisah dan Sembilan lainnya bersatu. Pada bunga sepatu seluruh 

tungkai benang sari berdekatan membentuk tangkai sari yang 

mengelilingi putik. Bagian dari tangaki sari yang tidak berdekatan sangat 

pendek yang letaknya di ujung dan mendukung kepala sari.  

 

b. Putik  

         Biasanya putik letaknya di tengah bunga yang dikelilingi oleh 

banyak benang sari. Bagian putik mulai dari kepala putik, tangkai, dan 

bakal buah. Bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji. Dalam bakal biji 

ini terdapat kandung lembaga yang berisi beberapa sel. Salah datu 

diantaranya kandung lembaga itu adalah sel telur yang akan dibuahi 

oleh inti sperma. Seyelah itu terjadi pembuahan. Pada dinding bakal 

buah akan menjadi buah dan bakal biji berkembvang menjadi sebuah 

biji.    

 

 

b) Variasi macam bunga  
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      Bunga dikelompokkan dari kelengkapan bagian bunga dan dari jenis 

kelamin bunga.  

1). Berdasarkan kelengkapan dari bunga 

        Terdiri dari perhiasan bunga dan alat kelamin bunga dapat 

dibedakan jenis bunga lengakap dan tidak lengkap.  

a. Bunga lengkap  

Bunga dapat dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, 

benang sari, dan putik. Contoh dari bunga lengkap: bunga 

sepatu, mawar, melati. Bunga yang lengkap pasti memiliki 2 

kelamin yang disebut hermadrofit akan tetapi bunga dengan 

kelamin lebih dari satu ini belum tentu bunga lengkap. 

 

b. Bunga tidak lengkap 

Disebut bunga tidak lengap apabila tidak memiliki salah satu atau 

bagian bunga baik perhiasan bunga atau alat kelamin bunga. 

Bunga tidak lengkap dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu: 

 

1. Perhiasan bunga tidak lengkap karena pada bunga 

tidak terdapat mahkota atau kelopak dan disebut 

bunga telanjang. 

2. Alat kelamin yang tidak lengkap karena hanya memiliki 

salah satu alat kelamin saja dan disebut bunga dengan 

kelamin tunggal pada bunga mentimun dan salak dan 

bunga mandul pada bunga pita bunga matahari. 

2). Berdasarkan kelengkapan alat kelamin 

a. Bunga sempurna 

Disebut dengan bunga sempurna jika memiliki 2 macam alat 

kelamin yaitu benang sari dan putik. Perhiasan bunga adalah 

kelopak dan mahkota bunga tidak selalu harus ada pada bunga 

sempurna. 

                              b. Bunga tidak sempurna 
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                                   disebut Bunga tidak sempurna jika hanya memiliki salah satu 

macam alat kelamin yaitu benang sari saja atau puti saja. Bunga 

jantan dan betina terdapat pada satu tumbuhan maka disebut 

dengan tumbuhan berumah satu. Bila bunga jantan dan betina 

terdapat pada individu tumbuhan yang lain maka disebut dengan 

tumbuhan berumah dua.  

 3). Penyerbukan pada tumbuhan biji  

Penyerbukan adalah proses menempel nya serbuk sari di kepala 

putik. Kepala putik ada yang bulunya halus ada pula yang 

berlendir yang berfungsi agar melekat dengan mudah pada kepala 

putik. 

a. perantara penyerbukan 

     Berdasarkan macam perantaranya penyerbukan dibedakan 

atas 3 penyerbukan yaitu angin,hewan, air dan manusia. 

1. penyerbukan angin ciri-cirinya adalah bunga tidak memiliki 

warna dan tidak memiliki kelenjar madu. Serbuk sari berjumlah 

banyak sehingga mudah diterbangkan oleh angina. 

2. penyerbukan oleh hewan dengan ciri-ciri mahkota bunga 

bewarna warni sehingga hewan seperti kupu-kupu dan lebah ini 

akan lebih tertarik, berbau harum dan juga memiliki kelenjar madu. 

3. penyerbukan oleh air terjadi pada tumbuhan yang bunganya 

terendam air seperti pada tumbuhan hydrilia. 

4. penyerbukan oleh manusia dilakukan pada bunga salak dan 

vanili berkelamin tunggal untuk mempermudah penyerbukan, 

Bungan jantan yang dipetik dengan banyak serbuk kemudian 

ditempel pada bunga betina yang sudah masak. 

b. macam penyerbukan  

        penyerbukan dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, 

penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang. 
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1. penyerbuka sendiri (autogamy) yaitu menempelnya serbuk sari dari suatu 

bunga  pada kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbuka ini tidak akan 

menghasilkan keturunan yang beragam. Contoh: bunga turi 

2. penyerbukan tetangga (geitonogami) yaitu menempelnya serbuk sari dari 

suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang ada pada satu tumbuhan. 

Contoh: bunga jagung  

3. penyerbukan silang ( alogami) yaitu menempelnya serbuk sari dari suatu 

bunga pada kepala putik bunga lain yang ada pada tumbuhan lain namun 

sejenis. Biasanya disebut dengan persilangan. Misalnya persilangan pada 

bunga putih dengan bunga merah sehingga dapat menghasilkan bunga 

merah, merah muda dan bunga putih.   

4. penyerbukan bastar 

Suatu penyerbukan dimana penyerbukan terhadi dari serbuk saeri bunga yang 

berbeda pohon dan jenis tetapi masih dalam satu keluarga dengan bunga 

yang memiliki kepala putik. Misalnya pada cabe merah dan cabe rawit.    

 D. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetative  

          Perkembangbiakan secara vegetative ini kemudia dibedakan menjadi 

vegetative alami dan vegetative buatan. 

1. vegetative alami 

         Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetative adalah cara berkembangbikan 

tumbuhan yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa bantuan dari manusia. 

 (a) Umbi lapis  

      Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Dalam umbi lapis ada bagian 

cakram dan akar sedangkan di ujung umbi lapis terdapat daun. 

Contoh: bawang merah, bawang putih, bawang Bombay, bunga tulip, bunga bakung. 

(b) Umbi akar 

     Umbi akar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara akar yang 

menggelembung menjadi buah seperti wortel, singkong, bunga dahlia, dll. Jika umbi 
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akar di tanam di pangkal  batang maka akan tumbuh tunas dan mempunyai tumbuhan 

baru.  

(c ) Akar tinggal 

      Akar tinggal adalah batang yang tertanam di tanah kemudian jadi buah dan di 

dalam buah inilah terdapat akar untuk mengambil makanan. Pada setiap ketiak sisi 

tanaman akan muncul tunas baru yang digunakan untuk menanam lagi tanaman 

tersebut. Contoh : kencur, kunyit, jahe dll.  

(d) Geragih 

    Geragih adalah tumbuhan yang batangnya mendatar di permukaan tanag. Batang 

tersebut akan menjadi tumbuhan baru karena bisa membentuk akar baru. Contoh: 

arbei, rumput teki, dan strawberry.  

(d) Tunas 

     Tunas adalah tumbuhan yang tumbunya di pengaruhi oleh batang yang ada di 

dalam tanah. Tunas yang muda akan tumbuh disekitar induk. Meskipun tunas tumbuh 

dari batang induknya namun hidupnya tidak bergantung pada induknya. Jika induk 

ditebang makan tidak menjadi persoalan. Biasanya tumbuhan ini hidup dengan 

rumpunnya. Contoh; pisang, tebu, bamboo. 

(e) Tunas Adventif  

     Tunas adventif adalah tumbuhan yang tumbuh bahkan bukan dari tumbuhan yang 

bertunas contohnya pada tumbuhan cocor bebek 

 

2. Vegetatif Buatan 

    Perkembangbiakan vegetative buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan 

oleh manusia antara lain sebagai berkut! 

(a) Mencangkok  

     Mencangkok adalah cara untuk memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan 

cara memotong dahan tumbuhan dari tumbuhan induk. Yang bisa di cangkok hanya 

pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil saja contohnya jeruk, manga, rambutan 

dan jambu.  
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(b) Menempel atau okulasi 

    Perkembangbiakan dengan cara menempel dilakukan dengan cafra menempelkan 

tunas tumbuhan lain kepada tumbuhan yang masih satu jenis contohnya pada 

tumbuhan manga arum manis dengan pohon manga mana lagi. Tujuannya adalah 

agar bersam-sama hidup atau menumpang hidup. 

(c) Menyambung  

    Menyambung adalah cara memperbanyak tumbuhan  dengan menyambungkan 

bagian akar dan batang dari 2 jenis tumbuhan yang berbeda. Cara ini dilakukan 

tujuannya adalah agar mendapat tanaman yang unggul. 

(d) stek 

    Stek dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan kemudian menanamnya 

di tanah. Contohnya adalah stek pohon tebu, singkong, mawar dan  melati. 

(e) Merunduk  

    Merunduk adalah dengan menanam tumbuhan yang merunduk kemudian 

tumbuhan tersebut menjadi akar. Contohnya adalah buah apel, selada air, dan 

anggur.  
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Sistem Rangka Manusia 

Jenis penyakit pada tulang, dan Sendi 

A. System rangka pada manusia  

1. Rangka Manusia 

            Menurut (Parker.S. 2007, hlm.36)kerangka menyusun sekitar seperlima 

berat tubuh orang sehat menurutnya kerangka dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu kerangka aksila dan apendikular sedangkan menurut  Encylopedia 

Britannica: Kerangka manusia merupakan kerangka internal yang berfungsi 

sebagai kerangka kerja bagi tubuh manusia.Rangka dari tubuh manusia 

terbentuk oleh tulang-tulang sehingga akan membentuk kaku dengan jaringan 

serta organ yang melekat. System rangka manusia ini akan dilindungi oleh 

organ vital seperti otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, paru-paru 

manusia dilindungi oleh tulang rusuk dan dada.  

    Kerangka dari tubuh manusia adalah kumpulan tulang yang menyangga 

tubuh manusia sehingga memberikan bentuk tubuh dan sebagai alat pelindung 

bagian yang sensitif dan lunak juga disediakan permukaan yang kuat sebagai 

landasan urat. Tanpa adanya persendian tulang manusia yang keras dapat 

bergerak manusia akan menderita banyak kesakitan sehingga macam 

permasalahan dan beragam kesulitan. 

Lebih detailnya perhatikan bagian rangka berikut!  

  BAB VI 
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                                                          Gambar 6.1 

Keterangan gambar rangka manusia: 

1. tulang tengkorak                  9. Tulang betis 

2. tulang rahang bawah           10. Tulang kering 

3. tulang selangka                   11. Tulang belikat 

4. tulang lengan atas               12. Tulang rusuk 

5. tulang dada                          13. Tulang punggung 

6. tulang pengumpi;l                14. Tulang pinggul 

7. tulang hasta                          15. Tulang paha 

8. Tulang jari                            16. Tulang tempurung lutut 
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Bagian rangka manusia terdiri atas tengkorak, badan, dan anggota gerak. 

Secara rinci dibahas berikut ini. 

(A) Bagian Tengkorak 

           Tengkorak tersusun atas tulang pipih yang fungsinya untuk tempat 

pembentyukan sel-sel darah merah dan sel sel darah putih.  

Berikut gambar bagian-bagian tengkorak: 

               

 

                                                 Gambar 6.2 

(B) Bagian Badan 

          Tengkorak dari bagian badan terbagi atas 5 kelompok yaitu; 

 (1) tulang belakang, (2) tulang rusuk, (3) tulang dada, (4) tulang bahu, (5) 

tulang panggul 

1. Tulang belakang 

         Tulang belakang terdiri dari ruas dengan total 33, perhatikan gambar di 

bawah ini: 
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                                                 Gambar 6.3 

2. Tulang Rusuk  

        Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang rusuk yaitu:  

7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk tulang rusuk palsu dan 2 pasang tulang 

melayang.  

3. Tulang Dada  

         Tulang dada terdiri atas tulang hulu, tulang badan dan tulang pedang- 

pedangan. Perhatikan gambar tulang dada berikut ini! 
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                                    Gambar 6.4 

4. Tulang Bahu 

         Tulang bahu manusia terdiri atas 2 tulang selangka (kiri kanan) dan tulang 

belikat (kiri kanan). Perhatikan gambar tulang bahu berikut ini: 

5. Tulang Panggul  

          Tulang panggul pada manusia terdiri atas 2 tulang duduk (kiri kanan), 2 

tulang usus (kiri kanan) dan 2 tulang kemaluan (kiri kanan).  

Perhatikan gambar tulang panggul berkut ini! 
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                                                    Gambar 6.5 

 (C) Bagian Anggota Gerak 

           Anggota gerak manusia terdiri atas dari 2 bagian yaitu anggota gerak 

atas dan anggota gerak bawah.  

1. Anggota Gerak Atas 

          Anggota gerak manusia bagian atas terdiri atas (1) 2 tulang pengupil, (2) 

2 tulang lengan atas, (3) 2 tulang hasta,(4) 16 tulang pergelangan tangan, (5) 

10 tulang telapak tangan, (6) dan 28 ruas tulang jari tangan. Perhatikan gamabr 

agnggota gerak atas berikut ini ! 

       

                                                        Gambar 6.6 
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2. Anggota Gerak Bawah 

         Anggota gerak manusia bagian bawah terdiri atas (1) 2 tulang paha, (2) 

2 tulang tempurung lutut, (3) 2 tulang kering, (4) 2 tulang betis, (5) 14 tulang 

pergelangan kaki, (6) 10 tulang telapak kaki, (7) 28 ruas tulang jari kaki. 

Perhatikan gambar anggota geraka bawah berikut ini! 

 

                                     Gambar 6.7 

(D) Jenis dan Fungsi tulang pada manusia 

        Jenis tulang pada manusia dibedakan menjadi 2 bagian yaitu tulang rawan 

dan tulang keras. 

1. Tulang Rawan 

       Menurut (Irianto, 2008, hlm 44-47) tulang rawan terbuat dari bahan yang 

padat bening dan putih kebiru-biruan . tulang rawan ini kuat tetapi kurang jika 

di bandingkan dengan tulang keras dan bisa di jumpai pada tulang sendi  di 

antara 2 tulang. Tulang ini terdapat kandungan pembuluh darah tetapi 

diselubungi membrane perikondrium tepat tulang rawan mendapat darah. 
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Tulang rawan manusia tersusun atas sel tulan rawan, pada ruang antar sel 

manusia dengan tulang rawan mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur 

yang sifatnya lentur. Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak-anak 

kecil dan paa orang yang sudah dewasa terdapat pada ujung tulang rusuk, 

laring, trakea, bronkus, hidung, telinga dan diantara ruas tulang belakang.  

2. Tulang keras  

       Tulang keras manusia terbentuk dari sel pembentuk tulang antar sel tulang 

keras yang mengandung banyak zat kapur, zat perekat, sifatnya keras. Tulang 

keras terdapat saluran havers yang terdapat pembuluh darah yang fungsinya 

mengatur kehidupan sel tulang. Tulang keras fungsinya menyusun system 

rangka. Contod dari tulang keras adalah tulang paha, tulang lengan, tulang 

betis, tulang selangka.  

(E) Bentuk-bentuk Tulang  

Berdasarkan matriknya jaringan pada tulang dibedakan menjadi 2 

1. tulang kompak 

        Tulang kompak adalah tulang dengan matriks yang padat dan rapat missal 

tulang pipa. 

2. tulang spons 

         Tulang spons adalah tulang yang matriksnya berongga missal tulang 

pipih dan tulang pendek. Menurut (devi, 2017, hlm.32-33) 

1. Tulang pipa 

       Bentuk tulang pipa adalah bulat, panjang dan tenggahnya ada rongganya. 

Contoh dari tulang pipa adalah (1) tulang paha, (2) tulang lengan atas, (3) 

tulang jari tengah. Fungsi dari tulang pipa adalah tempat untuk pembentukan 

sel darah merah.  

2. Tulang pipih 
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       Bentuk dari tulang pipih yaitu gepeng. Contoh dari tulang pipih adalah (1) 

tulang belikat, (2) tulang dada, (3) tulang rusuk. Fungsi dari tulang pipih adalah 

tembat untuk pembentukan sel darah merad dan darah putih.  

3. Tulang Pendek 

        Bentuk dari tulang pendek manusia yaityu pendek dan bulat. Contoh dari 

tulang pendek adalah (1) ruas-ruas tulang, (2) belakang tulang pergelangan 

tangan, (3) tulang pergelangan kaki. Funsi dari tulang pendek adalah tempat 

pembentukan sel darah merah dan sel darah putih.  

4. Tulang tidak beraturan  

         Tulang tidak beraturan berbentuk tak aturan yang tersusun dari tulang 

spons dan lapisan tipis tulang kompsk contohnya adalah tulang belakang. 

5. Tulang sesamoid  

        Tulang sesamoid, tulang yang ukurannya kecil bulat yang ada pada 

persendian bersambung dengan tulang kartilago, lihgamen dan tulang lainnya. 

Contohnya tulang tempurung lutut. Menurut ( Irnaningtyas, 2014, hlm. 145-

147).  

(F) Fungsi tulang manusia  

1. Disebut sebagai alat gerak pasif 

2. memberi bentuk tubuh  

3. alat pelindung tubuh yang vital 

4. menegakkan tubuh 

5. tempat melekatnya otot 

6. tempat menyimpan mineral terutama kalisum dan fosfor 

7. matriks tulang tersusun dari sekitar 62% gaeam anorganik 

8. tempat pembentukan sel darah 
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9. sebagai tempat untuk menyimpan energy berupa lemak yang tersimpan 

disumsum kuning tulang.  

           B. Macam persendian pada manusia 

1. Persendian 

         Kerangka manusia terdapat kurang lebioh 200 tulang yang semuanya 

saling berhubungan. Hubungan antar tulang itu sering disebut dengan sendi 

ataupun artikulasi. System gerak manusia persendian memiliki peranan yanga 

penting dalam proses terjadinya gerakan pada aktifitas manusia. Sifat gerak 

sendi dapat dibedakan jadi 3 yaitu: (1) sendi mati, (2) sendi kaku, (3) sendi 

gerak. Menurut ( Parker.S. 2007, hlm.40) petrsendian adalah tempat dua tulang 

yang saling berhubungan yang disebut sendi atu artikulasi. 

1. sendi mati 

        Sendi mati adalah persendian pada manusia yang tidak mempunyai celah 

sendi sehingga tidak mungkin terjadi gerakan, missal pada persendian antar 

tulang tengkorak.  

2. Sendi Kaku 

       Sendi kaku adalah persendian yang terdiri atas ujung-ujung tulang rawan 

sehingga memungkinkan terjadi gerak bersifat kaku. Missal pada persendian 

antar ruas-ruas tulang.  

3. Sendi gerak 

       Sendi gerak adalah persendian pada manusia yang terjadi gerakan yang 

bebas, sendi gerak di bedakan menjadi 6 tetapi yang dibahas hanya 4 sendi 

yaitu (1) sendi engsel, (2) sendi putar, (3) sendi peluru, (4) sendi pelana.  

a. Sendi Engsel 

       Sendi Engsel adalah persendian pada manusia yang bisa digerakkan 

kesatu arah. Contoh sendi engsel adalah persendian pada tulang paha dan 

tulang betis, persendian anatara tulang dengan tulang hasta.  
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b. Sendi putar  

       Sendi putar adalah persendian pada manusia yang bisa di gerakkan 

dengan cara berputar. Contoh persendian pada sendi putar adalah pada tulang 

leher dengan tulang atlas, persendian antara hasta dengan tulang pengupil.  

c. Sendi Peluru  

       Sendi Peluru adalah persendian pada manusia yang bisa di gerakkan 

kesegala arah. Contoh persendian pada sendi peluru adalah pada tulang 

lengan atas, dan persendian antara tulang panggul dengan tulang paha.  

d. Sendi Pelana 

       Sendi pelana adalah persendian pada manusia yang bisa digerakkan dua 

arah. Contoh persendian pada sendi pelana adalah pada ibu jari tangan, 

persendian antar tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan. Menurut 

(Devi, 2017, hlm,38-40) 

C. Jenis penyakit pada tulang 

1. Penyakit pada tulang  

         Penyakit pada tulang bisa disebabkan karena beberapa factor bisa 

karena kelainan yang dibawa sejak lahir, infeksi, dan karena makanan atau 

kebiasaan posisi tubuh yang salah.  

Berikut penyakit pada tulang yang bisa terjadi: 

(1) bisa dikarenakan kecelakaan sehingga tulang retak atau patah disebut 

dengan fraktura. 

(2) karena kuman disebabkan oleh TBC tulang sehingga sendi terinfeksi yang 

rasanya sakit dan disebut dengan artritis eksudatif 

(3) karena kurang gizi missal vitamin D, Kurang zat kalsium, dan fosfor 

sehingga terjadi ganguan proses pembentukan pada tulang.  

 

Berikut macam penyakit pada tulang: 

a. kifosis 

         kifosis adalah penyakit tulang punggung yang bengkok ke depan 

disebabkan kebiasaan duduk ataupun bekerja denagn posisi membungkuk. 
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b. Skoliosis  

         Skoliosis adalah penyakit tulang punggung bengkok kesamping dapat 

disebabkan karena penderita sakit jantung yang menahan sakit sehingga 

terbiasa  miring dan mengakibatkan tulang punggungnya menjadi miring. 

c. Lordosis 

        Lordosis adalah penyakit tulang punggung bengkok ke belakang 

disebabkan karena kebiasaan tidur yang pinggangnya diganjal dengan bantal. 

 

d. Rakhitis 

        Rakhitis adalah penyakit tulang akibat kekurangan vitamin D sehingga 

kakinya membentuk X atau O. 

 

e. Polio 

       Polio adalah kelainan pada tulang yang dikarenakan oleh virus sehingga 

keadaan tulang mengecil dan abnormal. 

 

f. Osteoartritris  

       Osteoartristis disebut juga dengan radang sendi. Penderita akan 

merasakan sakit pada persendiannya missal nyeri pada lutut. 

 

g. Dislokasi 

       Gangguan persendian yang menyebabkan sendi bergeser dari kedudukan 

semula ini terjadi karena ligament atau jaringan penggantung rusak atau sobek. 

 

h. Keseleo 

       Disebut juga dengan terkilir adalah gangguan persendian yang terjadi 

akibat gerakan mendadak yang tidak biasa dilakukan. Gerakan ini 

menyebabkan ligament tertarik tetapi tidak menyebabkan bergesernya posisi 

persendian. 

 

i. Ankilosis  

      Gangguan persendian yang mengakibatkan tulang tidak dapat digerakkan 

lagi 
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j. Sublikasi  

Gangguan yang terjadi pada ruas-ruas tulang belakang didaerah leher akibat 

posisi kepala mengalami perubahan sehingga tertarik kea rah kiri atau kanan 

ini terjadi akibat kecelakaan ataupun gerakan yang sudah melebihi batas 

normal.     
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Sistem  Pernapasan, Sistem Pencernaan  

Sistem Peredaran Darah,  

Alat IndrA 

A. Sistem Pernapasan 
1. Sistem Respirasi Manusia 

Respirasi(Sistem Pernapasan) Pengertian  secara  umum  dari  pernapasan  

adalah  peristiwa  menghirup  atau pergerakan  udara  dari  luar  yang  

mengandung  oksigen  (O2)  ke  dalam  tubuh atau   paru-paru   serta   

menghembuskan   udara   yang banyak   mengandung karbondioksida   (CO2)   

sebagai   sisa   dari   oksidasi   ke   luar   dari   tubuh (Syaifudin, 1997) Anatomi 

saluran pernapasan terdiri dari : 

 

 

Gambar 7.1 DosenPendidikan.Com 
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 Hidung Merupakan  tempat  masuknya  udara,  memiliki  2  (dua)  lubang  

(kavum nasi)  dan  dipisahkan  oleh  sekat hidung  (septum  nasi).  

Rongga  hidung mempunyai  permukaan  yang  dilapisi  jaringan  

epithelium. Epitheliummengandung  banyak  kapiler  darah  dan  sel  

yang  mensekresikan  lender. Udara   yang  masuk  melalui  hidung  

mengalami  beberapa  perlakuan, seperti    diatur    kelembapandan    

suhunya    dan    akan    mengalami penyaringan oleh rambut atau bulu-

bulu getar (Syaifudin, 1997). 

Dalam   Syaifudin,   (1997:87)   hidung   merupakan   saluran   

pernapasan udara yang pertama, mempunyai 2 lubang (kavum nasi), 

dipisahkan oleh sekat  hidung  (septum  nasi).  Rongga  hidung  ini  

dilapisi  oleh  selaput lendir  yang  sangat  kaya  akan  pembuluh  darah  

dan  bersambung  dengan faring  dan  dengan  semua  selaput  lendir  

semua  sinus  yang  mempunyai lubang  masuk  ke  dalam  rongga  

hidung.  Rongga  hidung  mempunyai fungsi   sebagai   panyaring   udara   

pernapasan   oleh   bulu   hidung   dan menghangatkan udara 

pernapasan oleh mukosa. 

 

Gambar 7.2 HediSasrawan 

 Faring (Tenggorokan) 

Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan 

percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernapasan (nasofarings) pada 

bagian depan dan saluran pencernaan (orofarings) pada bagian 

belakang. Pada bagian belakang faring (posterior) terdapat laring 
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(tekak) tempat terletaknya pita suara (pita vocalis). Masuknya udara 

melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar 

sebagai suara. 

 Tenggorokan (Trakea) 

Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih  10 cm, terletak 

sebagian di leher dan sebagian di rongga dada (torak). Dinding 

tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada 

bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-

benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. 

 Cabang-cabang Tenggorokan (Bronki) 

Tenggorokan (trakea) bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus 

kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan 

trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada 

bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari 

lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi 

bronkiolus. 

 Paru-paru (Pulmo) 

Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping 

dibatasi oleh otot dan rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma 

yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan 

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

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

yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung 

menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam (pleura visceralis) dan 

selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan 

tulang rusuk disebut pleura luar (pleura parietalis). 
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Gambar 7.3 SlideSharePatofisiologiSistemPernapasan 

Antara selaput luar dan selaput dalam terdapat rongga berisi cairan 

pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura 

berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Dinding rongga 

pleura bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat lain. 

Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan 

pembuluh darah. Paru-paru berstruktur seperti spon yang elastis 

dengan daerah permukaan dalam yang sangat lebar untuk pertukaran 

gas. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang halus dengan 

diameter kurang lebih 1 mm, dindingnya makin menipis jika dibanding 

dengan bronkus. 

Bronkiolus tidak mempunyi tulang rawan, tetapi rongganya masih 

mempunyai silia dan di bagian ujung mempunyai epitelium berbentuk 

kubus bersilia. Pada bagian distal kemungkinan tidak bersilia. 

Bronkiolus berakhir pada gugus kantung udara (alveolus). Alveolus 

terdapat pada ujung akhir bronkiolus berupa kantong kecil yang salah 

satu sisinya terbuka sehingga menyerupai busa atau mirip sarang 

tawon. Oleh karena alveolus berselaput tipis dan di situ banyak 

bermuara kapiler darah maka memungkinkan terjadinya difusi gas 

pernapasan. 
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Gambar 7.4 GuruPendidikan.co.id 

2. Mekanisme Pernafasan 

Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam 

keadaan tertidur sekalipun karma sistem pernapasan dipengaruhi oleh 

susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas maka 

pernapasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernapasan luar dan 

pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi 

antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler, sedangkan 

pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler 

dengan sel-sel tubuh. 

Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan 

udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di 

luar rongga dada lebih besar maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila 

tekanan dalam rongga dada lebih besar maka udara akan keluar. 

Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam pemasukkan udara (inspirasi) 

dan pengeluaran udara (ekspirasi) maka mekanisme pernapasan dibedakan 

atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan 

dada dan perut terjadi secara bersamaan. 

 Pernapasan Dada 

Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antartulang 

rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. 
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1. Fase inspirasi 

Fase ini berupa berkontraksinya 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 

Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara 

tulang rusuk ke posisi semula yang dikuti oleh turunnya tulang rusuk 

sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di 

dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga 

udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. 

 Pernapasan Perut 

Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya 

melibatkan aktifitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut 

dan rongga dada. 

Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap yaitu 

sebagai berikut: 

1. Fase Inspirasi 

Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma 

mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil 

sehingga udara luar masuk. 

2. Fase Ekspirasi 

Fase ekspirasi merupakan fase berelaksasinya otot diafragma 

(kembali ke posisi semula, mengembang) sehingga rongga dada 

mengecil dan tekanan menjadi lebih besar, akibatnya udara keluar dari 

paru-paru. 

3. Volume Udara Pernafasan 

Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4500 cc. 

Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernapasan manusia. 
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Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan dalam proses 

bernapas mencapai 3500 cc, yang 1000 cc merupakan sisa udara yang tidak 

dapat digunakan tetapi senantiasa mengisi bagian paru-paru sebagai residu 

atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimun yang dapat 

dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-parunya secara maksimum. 

Dalam keadaaan normal, kegiatan inspirasi dan ekpirasi atau menghirup dan 

menghembuskan udara dalam bernapas hanya menggunakan sekitar 500 cc 

volume udara pernapasan (kapasitas tidal = ± 500 cc). Kapasitas tidal adalah 

jumlah udara yang keluar masuk pare-paru pada pernapasan normal. Dalam 

keadaan luar biasa, inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 

1500 cc udara pernapasan (expiratory reserve volume = inspiratory reserve 

volume = 1500 cc). Lihat skema udara pernapasan berikut ini. 

 Pertukaran O2 Dan CO2 Dalam Pernafasan 

Jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernapasan tergantung 

pada kebutuhan dan hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan 

yang dimakan. 

Pekerja-pekerja berat termasuk atlit lebih banyak membutuhkan oksigen 

dibanding pekerja ringan. Demikian juga seseorang yang memiliki 

ukuran tubuh lebih besar dengan sendirinya membutuhkan oksigen 

lebih banyak. Selanjutnya, seseorang yang memiliki kebiasaan 

memakan lebih banyak daging akan membutuhkan lebih banyak 

oksigen daripada seorang vegetarian. Dalam keadaan biasa, manusia 

membutuhkan sekitar 300 cc oksigen sehari (24 jam) atau sekitar 0,5 cc 

tiap menit. Kebutuhan tersebut berbanding lurus dengan volume udara 

inspirasi dan ekspirasi biasa kecuali dalam keadaan tertentu saat 

konsentrasi oksigen udara inspirasi berkurang atau karena sebab lain, 

misalnya konsentrasi hemoglobin darah berkurang. 

Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah 

yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen 

diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah (hemoglobin) untuk 
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diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam 

butir darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau 

hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. 

 

Gambar 7.5 DosenPendidikan.Co 

Pertukaran O2 dan CO2 antara alveolus pembuluh darah yang menyelubungi. 

Secara sederhana, pengikatan oksigen oleh hemoglobin dapat diperlihat-kan 

menurut persamaan reaksi bolak-balik berikut ini : 

Hb4 + O2 4 Hb O2 

(oksihemoglobin) 

Berwarna merah jernih 

Reaksi di atas dipengaruhi oleh kadar O2, kadar CO2, tekanan O2 (P O2), 

perbedaan kadar O2 dalam jaringan, dan kadar O2 di udara. Proses difusi 

oksigen ke dalam arteri demikian juga difusi CO2 dari arteri dipengaruhi oleh 

tekanan O2 dalam udara inspirasi. 

Tekanan seluruh udara lingkungan sekitar 1 atmosfir atau 760 mm Hg, 

sedangkan tekanan O2 di lingkungan sekitar 160 mm Hg. Tekanan oksigen di 

lingkungan lebih tinggi dari pada tekanan oksigen dalam alveolus paru-paru 

dan arteri yang hanya 104 mm Hg. Oleh karena itu oksigen dapat masuk ke 

paru-paru secara difusi. 

Dari paru-paru, O2 akan mengalir lewat vena pulmonalis yang tekanan O2 nya 

104 mm; menuju ke jantung. Dari jantung O2 mengalir lewat arteri sistemik 
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yang tekanan O2 nya 104 mm hg menuju ke jaringan tubuh yang tekanan O2 

nya 0 – 40 mm hg. Di jaringan, O2 ini akan dipergunakan. Dari jaringan CO2 

akan mengalir lewat vena sistemik ke jantung. Tekanan CO2 di jaringan di atas 

45 mm hg, lebih tinggi dibandingkan vena sistemik yang hanya 45 mm Hg. Dari 

jantung, CO2 mengalir lewat arteri pulmonalis yang tekanan O2 nya sama yaitu 

45 mm hg. Dari arteri pulmonalis CO2 masuk ke paru-paru lalu dilepaskan ke 

udara bebas. 

Berapa minimal darah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen 

pada jaringan? Setiap 100 mm3 darah dengan tekanan oksigen 100 mm Hg 

dapat mengangkut 19 cc oksigen. Bila tekanan oksigen hanya 40 mm Hg maka 

hanya ada sekitar 12 cc oksigen yang bertahan dalam darah vena. Dengan 

demikian kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen adalah 7 cc per 100 

mm3 darah. 

Pengangkutan sekitar 200 mm3 C02 keluar tubuh umumnya berlangsung 

menurut reaksi kimia berikut: 

C02 + H20 Þ (karbonat anhidrase) H2CO3 

Tiap liter darah hanya dapat melarutkan 4,3 cc CO2 sehingga mempengaruhi 

pH darah menjadi 4,5 karena terbentuknya asam karbonat. 

Pengangkutan CO2 oleh darah dapat dilaksanakan melalui 3 Cara yakni: 

1. Karbon dioksida larut dalam plasma, dan membentuk asam karbonat dengan 

enzim anhidrase (7% dari seluruh CO2). 

2. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbomino 

hemoglobin (23% dari seluruh CO2).  

4. Karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat (HCO3) melalui proses 

berantai pertukaran klorida (70% dari seluruh CO2). 

4. Menguji Kepekaan Hidung 

1. Alat dan Bahan untuk menguji kepekaan hidung : 

 Minyak kayu putih 

 Permen rasa strawbery, angggur, melon 
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 Kapas 

 Penutup mata 

2. Cara Kerja : 

 Praktikan yang akan diuji kepekaan hidungnya ditutup matanya. 

 Teteskan minyak kayu putih pada kapas. 

 Dekatkan pada hidung praktikan 

 Ulangi dengan permen berbagai rasa 

 Ulangi pada anggota kelompok lain dan hasilnya masukkan kedalam 

tabel 

Table 7.1 hasil pengamatan uji kepekaan hidung 

Nama 

Mahasiswa 

Minyak kayu 

putih 

Permen rasa 

strawberry 

Permen rasa 

anggur 

Permen rasa 

melon 

Alsa Aroma segar Aroma buah 

strawberry 

Aroma buah 

anggur 

Aroma buah 

melon 

Rista Aroma segar Aroma buah 

strawberry 

Aroma buah 

anggur 

Aroma buah 

melon 

Diah Aroma segar Aroma buah 

strawberry 

Aroma buah 

anggur 

Aroma buah 

melon 

 

B. Sistem Pencernaan 

1. Pengertian Sistem Pencernaan Manusia 

Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran 

besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul 

makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan 

menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan 

oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan 

yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh 

tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana.  
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Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas 

dua macam, yaitu : 

1. Proses pencernaan secara mekanik 

Yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi 

bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya, proses 

pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. 

2. Proses pencernaan secara kimiawi (enzimatis) 

Yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat 

yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia 

yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia 

dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-

alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan manusia adalah organ-

organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat 

pencernaan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar 

pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang 

membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar-kelenjar pencernaan 

manusia terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati (hepar), 

dan pankreas. Berikut ini akan dibahas satu per satu proses pencernaan 

yang terjadi di dalam saluran pencernaan makanan pada manusia. 

2. Organ Sistem Pencernaan pada Manusia 

Terdapat 6 organ utama dalam sistem pencernaan yaitu mulut, 

kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut adalah 

6 organ pencernaan manusia beserta bagian-bagiannya. 

1. Mulut 

Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga 

mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam yaitu 

menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, 

dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan 

mekanis (dengan gigi dan lidah) dan pencernaan kimiawi (dengan ludah 
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yang mengandung enzim ptialin). Berikut adalah gambar anatomi mulut 

beserta bagian-bagiannya: 

 

Gambar 7.6 AyuKarmilaRonggaMulut.co 

2. Kerongkongan 

Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. 

Kerongkongan disebut juga esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan 

terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan 

dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Berikut 

adalah gambar anatomi kerongkongan beserta bagian-bagiannya: 

Kerongkongan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

 Bagian superior yang sebagian besar terdiri dari otot rangka. 

 Bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka (otot lurik) dan 

otot polos. 

 Bagian inferior yang terdiri dari otot polos. 

3. Lambung 
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Gambar 7.8 rumus.co.id 

Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna 

berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga 

badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan 

menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung 

(HCl). Berikut adalah gambar anatomi lambung beserta bagian-bagiannya: 

Lambung terdiri dari tiga bagian utama yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di 

ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan 

terdapat sfingter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar 

dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang 

berbatasan dengan usus dua belas jari disebut sfingter pilorus. 

4. Usus Halus 

 

Gambar 7.9 rumus.co.id 
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Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Disini juga terjadi 

proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim 

disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap 

melalui jonjot-jonjot usus yang disebut vili. Seluruh sari makanan kecuali 

asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena porta menuju ke hati. 

Sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. 

Berikut adalah gambar anatomi usus halus beserta bagian-bagiannya: 

Di usus halus juga terdapat duodendum (usus dua belas jari), jejunum, dan 

ileum. 

5. Usus Besar 

 

Gambar 7.10 DosenPembimbing.co 

Usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsi usus besar adalah untuk 

memilah kembali hasil pencernaan. Disini terjadi penyerapan air dengan 

jumlah yang terbesar daripada organ lain dan terjadi proses pembusukan 

sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Berikut adalah gambar anatomi 

usus besar beserta bagian-bagiannya: 

Struktur usus besar terdiri dari: 

 Usus buntu 

 Kolon asedens (kolon naik) 

 Kolon transversum (kolon datar) 

 Kolon desendens (kolon turun) 
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 Rektum. Tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui 

anus. 

6. Anus 

Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar 

tubuh. Di anus terdapat otot sphinkter yang berfungsi untuk membuka dan 

menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses 

melalui proses defekasi (buang air besar). Berikut adalah gambar anatomi 

anus beserta bagian-bagiannya: 

Di anus terdapat otot sphinkter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphinkter 

adalah untuk membuka atau menutup anus. Sedangkan fungsi rektum 

adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. 

3. Bagian-Bagian Sistem Pencernaan Pada Manusia 

 

Gambar 7.11 rumus.co 

1. Kelenjar ludah     6. Amandel 

2. Parotis       7. Lidah 

3. Submandibularis (bawah rahang)   8. Esofagus 
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4. Sublingualis (bawah lidah)   9. Pankreas 

5. Rongga mulut     10. Lambung 

11. Saluran pankreas    18. Kolon ascenden 

12. Hati      19. Kolon descenden 

13. Kantung empedu    20. Ileum 

14. duodenum     21. Sekum 

15. Saluran empedu    22. Appendiks/Umbai cacing 

16. Kolon      23. Rektum/Poros usus 

17. Kolon transversum    24. Anus 

4. Proses Pencernaan Makanan Dalam Sistem Pencernaan Pada Manusia 

Pertama-tama, pencernaan dilakukan oleh mulut. Disini dilakukan 

pencernaan mekanik yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi 

dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim ptialin (amilase). Enzim 

ptialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat 

karbohidrat (amilum) menjadi gula sederhana (maltosa). Maltosa mudah 

dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim ptialin bekerja dengan 

baik pada pH antara 6,8 – 7 dan suhu 37oC. 

Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati 

kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi 

otot-otot di kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses 

pencernaan kimiawi menggunakan zat/enzim sebagai berikut: 

 Renin, berfungsi mengendapkan protein pada susu (kasein) dari air 

susu (ASI). Hanya dimiliki oleh bayi. 

 Pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. 

 HCl (asam klorida), berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen 

menjadi pepsin. Sebagai disinfektan, serta merangsang pengeluaran 

hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. 
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 Lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan 

gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. 

Setelah makanan diproses di lambung yang membutuhkan waktu sekitar 3 

– 4 jam, makanan akan dibawa menuju usus dua belas jari. Pada usus dua 

belas jari terdapat enzim-enzim berikut yang berasal dari pankreas: 

 Amilase. Yaitu enzim yang mengubah zat tepung (amilum) menjadi 

gula lebih sederhana (maltosa). 

 Lipase. Yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan 

gliserol. 

 Tripsinogen. Jika belum aktif, maka akan diaktifkan menjadi tripsin, 

yaitu enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida 

dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. 

Selain itu, terdapat juga empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan 

ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan 

melalui saluran empedu ke usus dua belas jari. Empedu mengandung 

garam-garam empedu dan zat warna empedu (bilirubin). Garam empedu 

berfungsi mengemulsikan lemak. Zat warna empedu berwarna kecoklatan, 

dan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua di 

hati. Empedu merupakan hasil ekskresi di dalam hati. Zat warna empedu 

memberikan ciri warna cokelat pada feses. 

Selanjutnya makanan dibawa menuju usus halus. Di dalam usus halus 

terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim 

pencernaan. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa. Lemak dicerna menjadi 

asam lemak dan gliserol, serta protein dicerna menjadi asam amino. Jadi, 

pada usus dua belas jari, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, 

dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan (absorbsi) akan 

berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. 

Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk 

asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. 

Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung 

diserap oleh usus halus. 
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Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama 

dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus 

besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses 

pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa 

makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan 

penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar 

masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka 

sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air 

merupakan fungsi penting dari usus besar. 

Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus berupa feses. 

Proses ini dinamakan defekasi dan dilakukan dengan sadar. 

C. Sistem Peredaran darah 

1. Peredaran Darah Manusi 

Sistem peredaran darah manusia mempunyai peranan penting dalam 

menjaga keberlangsungan proses metabolisme tubuh. Melalui sistem 

ini, zat makanan hasil yang dihasilkan oleh sistem pencernaan dapat 

disalurkan ke seluruh bagian tubuh. 

Zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida juga didistribusikan ke 

seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Pada sistem pernapasan 

gas oksigen yang diperoleh melalui paru-paru akan disebarkan ke 

seluruh tubuh. Sedangkan gas karbon dioksida yang merupakan gas 

sisa dari proses metabolisme akan dibawa ke paru-paru melalui sistem 

peredaran darah manusia. 

2. Organ-Organ Peredaran Darah Manusia 

Darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. 

Dibutuhkan sebuah mesin pemompa agar darah dapat mengalir di 

dalam tubuh, organ tersebut adalah jantung. Darah yang terdapat di 

dalam tubuh akan tetap terus berada di dalam pembuluh-pembuluh 

darah, yaitu pada pembuluh besar dan pembuluh kecil. 

Jantung 
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Gambar 7.12 DosenPembimbing.co 

Jantung merupakan organ utama untuk memompa darah ke seluruh 

tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, dilapisi oleh 

membran pelindung yang disebut dengan perikardium dengan berat 

kurang lebih 300 gram atau sebesar kepalan tangan masing-masing 

orang. Dinding jantung berasal dari jaringan kuncir padat yang 

membentuk otot jantung dan suatu kerangka fibrosa. Serabut otot 

jantung beranastomosis secara erat dan bercabang-cabang. 

1. Pembuluh Darah 

 

Gambar 7.12 DosenPembimbing.co 

Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari 

jantung menuju ke jaringan tubuh, dan sebaliknya. Menurut struktur dan 



 

115 
 

fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi tiga macam, yaitu pembuluh 

kapiler, pembuluh vena dan pembuluh nadi. 

 Pembuluh nadi (arteri) : membawa darah meninggalkan jantung 

 Pembuluh balik (vena) : membawa darah menuju jantung. 

 Pembuluh kapiler : menghubungkan pembuluh nadi dan balik 

2. Pembuluh Kapiler 

Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan 

ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Meskipun 

diameter sebuah kapiler benar-benar kecil, kuantitas kapiler yang timbul 

berasal dari sebuah arteriol tergolong besar supaya keseluruhan daerah 

sayatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Pada 

orang dewasa kurang lebih terdapat 90.000 km kapiler. Ciri-ciri dari 

pembuluh kapiler : 

 Dinding pembuluh tipis 

 Diameter pembuluhnya sangat kecil. hanya dapat dilalui oleh satu 

sel darah 

 Berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh 

3. Pembuluh Darah Balik (vena) 

Pembuluh darah balik (vena) adalah pembuluh darah yang mengangkut 

darah menuju ke jantung. Pembuluh balik terdiri atas tiga lapisan, seperti 

pembuluh arteri. Dari susunan dalam ke arah luar adalah endotel, otot 

polos dan jaringan elastik, serta jaringan ikat fibrosa. Ciri-ciri pembuluh 

darah balik : 

 dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, 

 denyutnya tidak terasa, 

 letaknya dekat permukaan tubuh, 

 memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh, 
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 apabila terluka darah akan menetes. 

Pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida (CO²) kecuali 

vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jatung 

mengandung oksigen (O²). 

4. Pembuluh Nadi (arteri) 

Pembuluh darah nadi (arteri) adalah pembuluh darah yang membawa 

darah meninggalkan atau keluar jantung. Arteri vertebrata dilapisi 

endotel dan miliki dinding yang relatif tidak tipis yang memiliki 

kandungan otot polos dan jaringan ikat elastis. Arteri condong terdapat 

agak lebih dalam di jaringan badan. Pembuluh nadi memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

 Dinding pembuluh kuat, tebal, dan elastis. 

 Denyutnya terasa, 

 Letaknya tersembunyi agak ke dalam, 

 memiliki satu katup pada pangkal aorta (katup semilunaris), 

 apabila terluka darah akan memancar 

Pembuluh nadi banyak mengandung oksigen (02) kecuali arteri 

pulmonalis yang membawa darah dari jatung ke paru-paru mengandung 

karbon dioksida (C02).  

Darah 
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Gambar 7.13 DosenPembimbing.co 

Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua hewan dan 

manusia tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan 

oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan 

kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap 

virus atau bakteri. 

Darah terhadap manusia terdiri dari plasma darah dan anggota sisanya 

berbentuk anggota yang padat, yaitu butir-butir darah atau sel-sel darah. 

Plasma darah atau cairan darah merupakan anggota cair dari darah 

yang merupakan 55% dari anggota darah itu sendiri. 

3. Macam-macam Peredaran Darah 

 

Gambar 7.14 DosenPembimbing.co 

1. Peredaran darah tertutup adalah selama peredarannya darah berada 

di dalam pembuluh darah. 

2. Peredaran darah terbuka adalah selama peredarannya darah tidak 

berada di dalam pembuluh darah, tapi langsung menuju ruang terbuka 

yang disebut homoecoel. 

3. Peredaran darah tunggal adalah dalam satu kali beredar darah 

melewatijantung sebanyak satu kali. 
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4. Peredaran darah ganda adalah dalam satu kali beredar darah 

melewati jantung sebanyak dua kali. 

Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung 

yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua 

tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan 

mengembang, volumenya besar, dan tekanannya kecil. Berdasarkan 

cara kerjanya sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu 

peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. 

 Peredaran darah Kecil 

Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan 

darah dari jantung ke paru-paru dan lagi lagi ke jantung. Urutannya 

adalah Jantung (bilik kanan) > Arteri pulmonalis > paru-paru > vena 

pulmonalis > jantung (serambi kiri). 

 Peredaran Darah Besar 

Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan 

darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke semua 

jaringan tubuh. Urutannya adalah Jantung (bilik kiri) > Aorta > seluruh 

tubuh > vena cava > jantung (serambi kanan). 

A. Alat Indra 

4. Pengertian Alat Indra 

Panca indra adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan 

luar. Alat indra manusia sering disebut panca indra, karena terdiri dari lima 

indra yaitu indra penglihat (mata), indra pendengar (telinga), indra 

pembau/pencium (hidung), indra pengecap (lidah) dan indra peraba (kulit). 

5. Macam-macam Alat Indra 

Indera Penglihat (Mata) 

Mata salah satu alat indra dari makluh hidup khususnya manusia yang 

berfungsi sebagai indra penglihat. Mata merupakan alat indra yang 

sangat kompleks. Apabila kita menyebutkan Mata, maka yang terdapat 
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dalam pikiran kita yang muncul ialah bola mata, namun tetapi 

sebenarnya tidak hanya bola mata yang berperan supaya kita dapat 

melihat, bulu mata, alis mata, serta kelopak mata juga berperan penting 

didalam mendukung penglihatan tersebut. Mata adalah organ yang 

kerjanya itu terkait dengan cahaya (terang gelap), warna, serta benda 

yang dilihat. 

 

Gambar 7.15 DosenPembimbing.co 

Bagian-bagian mata terdiri dari yaitu : 

 Kornea (selaput bening). Kornea mata berguna meneruskan 

cahaya yang masuk kedalam mata. Cahaya itu akan berakhir 

pada selaput jala atau retina. 

 Iris (selaput pelangi). Selaput pelangi terletak di belakang kornea 

mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah disebut anak mata 

atau pupil. Gunanya untuk mengatur banyaknya cahaya yang 

masuk ke dalam mata. 

 Lensa. Lensa mata berguna untuk memfokuskan agar cahaya 

yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Dengan 

demikian benda yang dilihat akan tampak jelas. Lensa mata 

mempunyai kemampuan mencembung dan memipih. 
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Kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan disebut 

daya akomodasi. 

 Badan Bening. Berguna untuk meneruskan cahaya yang telah 

melalui lensa. 

 Retina (selaput jala). Berguna untuk menangkap cahaya yang 

masuk ke dalam mata. 

 Saraf mata. Berguna untuk meneruskan rangsang cahaya ke 

otak. 

Indera Pendengar (Telinga) 

Telinga adalah Organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indra 

pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Telinga 

merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara 

atau bunyi, hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus 

yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Namun Telinga memiliki 

batasan frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu yang frekuensinya 

20 Hz â€“ 20.000 Hz. 

 

Gambar 7.20 DosenPembimbing.co 

Bagian-Bagian Telinga terdiri atas 3 yaitu  
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 Telinga Luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang 

telinga, dan saluran telinga luar. Telinga luar berguna untuk 

menangkap getaran suara. 

 Telinga Tengah. Telinga tengah terdiri dari selaput 

pendengaran (gendang telinga), tulang-tulang pendengaran, 

dan saluran Eustachius. Tulang-tulang pendengaran terdiri 

dari tulang martil, landasan, dan sangurdi. Bila ada bunyi 

masuk, gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran akan 

bergetar. Saluran Eustachius menghubungkan rongga telinga 

dan rongga mulut. 

 Telinga Dalam. Telinga dalam terdiri dari bagian yang disebut 

tingkap jorong dan rumah siput. Telinga dalam berguna untuk 

meneruskan rangsang suara ke otak. 

Indera Pembau (Hidung) 

Hidung merupakan indera pembau disamping sebagai alat pernapasan. 

Di dalam hidung terdapat saraf pembau. Rangsang bau yang diterima 

hidung diteruskan ke otak. Ketidakmampuan indera pembau untuk 

mencium bau dinamakan anosmia. Penyebabnya anosmia antara lain 

sebagai berikut : 

 Terjadinya penyumbatan rongga hidung, misalnya akibat pilek 

dan penyakit polip. 

 Gangguan pada saraf indera pembau 
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Gambar 7.21 indrapembau.co 

Bagian-bagian hidung : 

 Rambut halus penyaring udara 

 Rambut halus yang peka terhadap bau 

 Kumpulan ujung saraf pembau 

 Serat saraf untuk mengirim rangsang bau ke otak 

 Indera Pencecap / Pengecap (Lidah) 

Indera Pengecap (Lidah) 

Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat 

membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. 

Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur 

tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara. 

Juga membantu membolak balik makanan dalam mulut. 

Lidah merupakan organ yang berfungsi sebagai reseptor kimia yang 

berada di dalam mulut sehingga kita bisa menikmati rasa sebuah 

makanan dan minuman. Reseptor yang ada pada lidah mampu 

menerima rangsangan kimia yang berupa larutan sehingga disebut 

sebagai kemoreseptor. 
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Lidah memiliki beberapa fungsi lainnya diantaranya membantu 

mengatur letak makanan saat kita mengunyah, membantu dalam 

berbicara da membantu saat menelan makanan. 

Ada dua otot yang berperan aktif pada gerakan lidah yakni otot intrinsik 

dan otot ekstrinsik. 

 Otot intrinsik berfungsi mengatur gerakan-gerakan halus lidah 

 otot ekstrinsik berfungsi mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya 

serta membantu lidah dalam melakukan beberapa gerakan kasar 

seperti menekan gigi, menekan rongga mulut bagian atas dan 

mendorong lidah masuk ke faring. 

 

Gambar 7.22 DosenPembimbing.co 

Bagian-bagian lidah yaitu : 

 Ujung lidah peka terhadap rasa manis 

 Samping lidah peka terhadap rasa asin dan asam 

 Pangkal lidah peka terhadap rasa pahit 

Indera Peraba (Kulit) 

Kulit Merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf 

peraba. Tidak semua permukaan kulit merupakan alat peraba yang 
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sama pekanya. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit 

dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. 

Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh 

manusia. Berat kulit diperkirakan sekitar 7 % dari berat tubuh total. Pada 

permukaan luar kulit terdapat pori â€“ pori (rongga) yang menjadi tempat 

keluarnya keringat. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, 

diantaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang 

dapat membahayakan, sebagai alat indra peraba, sebagai salah satu 

organ yang berperan dalam eksresi, pengatur suhu tubuh, dll. 

Secara umum kulit memiliki 2 lapisan yaitu Epidermis (Kulit ari) dan 

Dermis (Kulit Jangat) serta terdapat lapisan lemak bawah kulit 

(Hipodermis) yang juga sering dibahas. Beberapa sumber juga 

mengatakan bahwa lapisan lemak bawah kulit juga termasuk ke dalam 

lapisan kulit, tidak dipisahkan dalam pengelompokkan lapisan kulit 

tersebut. 

 

Gambar 7.23 DosenPembimbing.co 

Kulit Terdiri Dari 3 Lapisan Yaitu : 

 

1. Lapisan Epidermis (Lapisan Luar/Kulit Ari) 

Lapisan Epidermis memiliki tebal kurang lebih 0,1 mm dan terdiri atas 

empat lapisan jaringan epitel. Setiap Lapisan pada Epidermis memiliki 

ciri khas tersendiri, Lapisan Epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah, 
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sehingga ia mendapatkan suplai nutrisi melalui proses difusi dari lapisan 

dermis yang ada dibawahnya. Berikut adalah 4 Lapisan pada Epidermis 

: 

 

 Lapisan Tanduk(Stratum Korneum) 

 Lapisan Malphigi (Stratum Granulosum) 

 Lapisan Spinosum (Stratus Spinosum) 

 Lapisan Basal (Stratum Germinativum) 

2. Lapisan Dermis (Kulit Jangat) 

Lapisan Dermis adalah lapisan kulit yang terdiri atas pembuluh darah, 

kelenjar minyak, kantung rambut, ujung â€“ ujung saraf indra, dan 

kelenjar keringat. Pembuluh darah pada lapisan ini sangat luas sehingga 

mampu menampung sekitar 5 % dari jumlah darah di seluruh tubuh. 

Berikut adalah penjelasan untuk penyusun Kulit Dermis : 

 Pembuluh Darah 

 Ujung Saraf Indera 

 Kelenjar Keringat 

 Katung Rambut 

 Kelenjar Minyak 

3. Hipodermis (Jaringan ikat Bawah Kulit) 

Hipodermis merupakan jaringan ikat yang terletak di bawah lapisan 

dermis, namun batas pemisah antara bagian Hipodermis dengan bagian 

dermis ini tidak jelas. Lapisan ini merupakan tempat penyimpanan lemak 

dalam tubuh, sehingga sering juga dikenal dengan Lapisan Lemak 

Bawah Tubuh. Lemak tersebut berfungsi untuk melindungi dari benturan 

benda keras, sebagai penjaga suhu tubuh karena lemak dapat 

menyimpan panas, dan sebagai sumber energi cadangan. 
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