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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik sistem pencernaan pada manusia. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar
pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang
disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam
memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga
aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pencernaan pada manusia di kehidupan seharihari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar
kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan sistem
pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan, masalahmasalah yang berhubungan dengan sistem pencernaan, melakukan
percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Topik pencernaan pada manusia yang dikembangkan pada bahan bacaan
terdiri atas subtopik jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia dan
fungsinya, organ dan proses sistem pencernaan manusia, pencernaan mekanik
dan kimiawi pada manusia, jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan
manusia, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, unit
ini dilengkapi dengan enam buah LKPD, yaitu LKPD 1. Zat Makanan dan
Fungsinya; LKPD 2. Uji Nutrisi pada makanan; LKPD 3. Organ dan Proses
Sistem Pencernaan Manusia; LKPD 4. Kerja Enzim Ptialin; LKPD 5. Gangguan
dan Penyakit pada Sistem Pencernaan Manusia; serta LKPD 6. Pencegahan
Gangguan

dan

Penyakit

pada

Sistem

Pencernaan

Manusia.

LKPD

dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di
kelas VIII. Kompetensi Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa
target kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.5 Menganalisis sistem pencernaan
pada manusia dan memahami
gangguan yang berhubungan
dengan sistem pencernaan,
serta upaya menjaga kesehatan
sistem pencernaan.

Target Kompetensi
1. Menganalisis sistem
pencernaan pada manusia
2. Memahami gangguan yang
berhubungan dengan sistem
pencernaan
3. Memahami upaya menjaga
kesehatan sistem pencernaan

4.5

1. Menyajikan hasil penyelidikan
tentang pencernaan mekanis
dan kimiawi.

Menyajikan hasil penyelidikan
tentang pencernaan mekanis
dan kimiawi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.5 dan 4.5 di kelas VIII
dikembangkan menjadi sepuluh indikator untuk ranah pengetahuan dan tiga
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Tabel
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berikut memuat rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar
3.5 dan 4.5 di kelas VIII.
Tabel 2. Rincian Indikator KD 3.5 dan 4.5
IPK Pengetahuan
Indikator Pendukung
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

IPK Keterampilan

Mengidentifikasi jenis-jenis zat 4.5.1
makanan yang dibutuhkan oleh
manusia.
Menjelaskan fungsi jenis-jenis
4.5.2
zat makanan bagi manusia.
Mengidentifikasi kandungan zat
makanan pada makanan.
Mengidentifikasi organ-organ
sistem pencernaan pada
manusia.
Menjelaskan proses pencernaan
pada manusia.
Menentukan fungsi organ-organ
sistem pencernaan pada proses
pencernaan pada manusia.

Indikator Kunci
3.5.7 Menganalisis proses dan hasil
pencernaan secara mekanik
pada manusia.
3.5.8 Menganalisis proses dan hasil
pencernaan secara kimiawi
pada manusia
3.5.9 Menjelaskan gangguan yang
berhubungan dengan sistem
pencernaan manusia.
3.5.10 Menjelaskan upaya dalam
memelihara kesehatan sistem
pencernaan manusia.

Indikator Pengayaan
3.5.11 Menyimpulkan keberkaitan
antara struktur pencernaan
makanan dan kebutuhan
tekstur makanan untuk usia
yang berbeda.
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4.5.3

Melakukan penyelidikan
tentang pencernaan mekanis
dan kimiawi.
Membuat laporan hasil
penyelidikan tentang
pencernaan mekanis dan
kimiawi.

Mempresentasikan laporan
hasil penyelidikan tentang
pencernaan mekanis dan
kimiawi.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Diare penyebab kematian
Diare merupakan penyebab utama kematian bayi dan anak balita di Indonesia.
Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kemenkes Badan
Litbangkes pada tahun 2007, penyakit diare menjadi penyebab

utama

kematian bayi (31,4%) dan anak balita (25,2%). Diare dapat membunuh anakanak karena diare sering menyebabkan dehidrasi tingkat berat.
Upaya pencegahan diare tergantung kepada kedisiplinan seseorang dalam
menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dengan menerapkan kebiasaan
bersih, seseorang dapat terhindar dari mikroorganisme yang dapat
menyebabkan diare, misalnya dengan:
 Rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah
menyentuh daging yang belum dimasak, sehabis dari toilet, setelah
memegang uang, atau setelah bersin dan batuk. Bersihkan tangan dengan
sabun, dan bilas dengan air bersih.
 Mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Hindari memakan buahbuahan atau sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri.
 Minum air matang.
Setiap tanggal 15 Oktober, masyarakat dunia memperingati Hari Cuci Tangan
Pakai Sabun Sedunia (HCTPS). Tangan adalah anggota badan yang banyak
digunakan untuk melakuan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk makan,
minum, menyiapkan makanan, serta memberi makan anak atau bayi. Tangan
yang selalu bersih dan sehat akan mencegah kita dari serangan berbagai
penyakit.
Dalam sambutannya pada peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia
tanggal 15 Oktober 2015, Menteri Kesehatan menyampaikan pentingnya
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menyebarluaskan kebersihan tangan untuk menciptakan kehidupan yang
sehat terutama anak-anak dari kelompok usia sekolah agar mereka benarbenar melakukan CTPS dengan air bersih yang mengalir, sebagai suatu
Gerakan masyarakat.
CTPS adalah cara yang sederhana, mudah, murah dan bermanfaat untuk
mencegah berbagai penyakit. Sebab, ada beberapa penyakit penyebab
kematian yang dapat dicegah dengan cuci tangan yang benar, seperti penyakit
Diare dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) yang sering menjadi
penyebab kematian anak-anak. Demikian juga penyakit Hepatitis, Typhus, dan
Flu Burung.
Pada kesempatan tersebut Menkes berpesan kepada para orang tua agar
dapat berperan mewujudkan kebiasaan masyarakat untuk CTPS serta mau
dan mampu menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarganya dalam Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS.
Menkes mengingatkan perilaku mencuci tangan yang benar adalah jika
mencuci tangan dengan sabun. Adapun waktunya adalah 1) sebelum
menyiapkan makanan, 2) setiap kali tangan kotor seperti : setelah memegang
uang atau binatang, berkebun, setelah buang air besar, setelah menceboki
bayi/anak, 3) setelah menggunakan pestisida/insektisida, dan 4) sebelum
menyusui bayi.
Sumber : https://www.infodokterku.com/index.php/en/98-daftar-isicontent/data/data-kesehatan/210-data-angka-diare-di-indonesia
Dengan mempelajari materi mengenai sistem pencernaan pada manusia
diharapkan kita dapat memahami organ-organ yang terlibat dalam sistem
pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan.
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SOAL-SOAL UN

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Sistem Pencernaan pada Manusia pada
Kompetensi Dasar 3.5. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan
memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta
upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, di kelas VIII (Permendikbud
Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada topik Sistem Pencernaan pada Manusia.
1.

Contoh soal UN tahun 2016

No.
1

Soal
Perhatikan tabel di bawah ini!
No

Enzim

Fungsi Enzim

1.

Amilase

Mencerna amilum menjadi maltosa

2.

Pepsin

Mencerna protein menjadi asam amino

3.

Lipase

Mencerna lemak menjadi asam lemak

4.

Tripsin

Mencerna kaseinogen menjadi kasein

Hubungan yang tepat antara enzim dan fungsinya pada tabel di atas ditunjukkan
oleh nomor ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
Identifikasi
Level Kognitif

:

1
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Indikator yang

:

3.5.8 Menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi

Bersesuaian

pada manusia

Diketahui

:

Nama enzim dan fungsi enzim

Ditanyakan

:

Pasangan yang tepat antara enzim dan fungsinya

Materi yang

:

Jenis-jenis enzim dalam sistem pencernaan manusia dan

dibutuhkan

2.

fungsinya

Contoh soal UN tahun 2017

No.
1

Soal
Perhatikan gambar organ pencernaan berikut!

Zat gizi utama dari kedelai tempe yang kita konsumsi akan dicerna secara
kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh organ nomor ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Identifikasi
Level Kognitif
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:

2

Unit Pembelajaran
Sistem Pencernaan pada Manusia

Indikator yang

:

3.5.8 Menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi

Bersesuaian

pada manusia

Diketahui

:

Zat makanan tertentu

Ditanyakan

:

Organ pencernaan penghasil enzim tertentu

Materi yang

:

Jenis-jenis enzim dalam sistem pencernaan manusia dan

dibutuhkan

3.

fungsinya

Contoh soal UN tahun 2018

No.
1

Soal
Perhatikan tabel hasil uji makanan berikut!
Bahan
Makanan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Reaksi/perubahan warna setelah ditetesi larutan
Lugol

Fehling A dan B

Biuret

Biru tua kehitaman

Merah tua

Tetap

Coklat

Oranye

Tetap

coklat

Merah tua

Ungu

Biru tua kehitaman

Tetap

Tetap

Coklat

Oranye

Ungu

Merah coklat

Merah tua

Kuning
kecoklatan

Biru tua kehitaman

Oranye

Ungu muda

Kuning

Ungu

Ungu

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang memiliki
kandungan amilum paling tinggi adalah ...
A. (1), (3), dan (6)
B. (1), (4), dan (7)
C. (2), (3), dan (5)
D. (5), (7), dan (8)
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Identifikasi
Level Kognitif

:

3

Indikator yang

:

3.5.3 Mengidentifikasi kandungan zat makanan pada makanan

Diketahui

:

Hasil penyelidikan kandungan zat makanan

Ditanyakan

:

Bahan makanan yang mengandung amilum paling tinggi

Materi yang

:

Kandungan zat makanan pada makanan

Bersesuaian

dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik sistem pencernaan pada manusia. Bahan pembelajaran
dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
sistem

pencernaan

pada

manusia.

Sebelum

menguraikan

aktivitas

pembelajaran, terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran seperti
yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3. dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas
jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia dan fungsinya, organ dan
proses sistem pencernaan manusia, pencernaan mekanik dan kimiawi pada
manusia, jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan manusia, serta upaya
menjaga kesehatan sistem pencernaan. Adapun aktivitas pembelajaran untuk
mencapai masing-masing indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam
tiga kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi
tiga skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu
pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud Nomor 22
tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing
pertemuan.
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Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran
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Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.5.1

Mengidentifikasi
jenis-jenis zat
makanan yang
dibutuhkan oleh
manusia.

3.5.2

Menjelaskan
fungsi jenis-jenis
zat makanan bagi
manusia.
Mengidentifikasi
kandungan zat
makanan pada
makanan.
Mengidentifikasi
organ-organ
sistem
pencernaan pada
manusia.
Menjelaskan
proses

3.5.3

3.5.4

3.5.5

Materi/Submateri
1. Jenis-jenis zat
makanan yang
dibutuhkan
manusia dan
fungsinya.
2. Organ dan Proses
Sistem
Pencernaan
Manusia.
3. Pencernaan
mekanik dan
kimiawi pada
manusia.
4. Jenis-jenis
gangguan pada
sistem
pencernaan
manusia.
5. Upaya menjaga
kesehatan sistem
pencernaan

Aktivitas
Pembelajaran

Bentuk dan Jenis
Penilaian

1. Mengidentifikasi jenisjenis zat makanan
yang dibutuhkan
manusia dan fungsinya
melalui diskusi
2. Praktik uji nutrisi pada
makanan
3. Diskusi dan observasi
organ-organ
pencernaan manusia
dan proses yang
terjadi di dalamnya
melalui pengamatan
video proses
pencernaan pada
manusia
4. Mendiskusikan
pencernaan secara
mekanik dan kimiawi
5. Praktik uji enzim
ptialin
6. Membuat laporan hasil
penyelidikan tentang

1. Tes
Pengetahuan
a. Tes tulis
pilihan ganda
b. Tes tulis
uraian
2. Observasi
kegiatan praktik
3. Observasi
keterampilan
presentasi
4. Penilaian
produk laporan

Media
1. Video proses
pencernaan
pada manusia
2. Pemutar
video/komput
er
3. LCD
proyektor
4. Alat bahan
praktik

Alokasi
Waktu
8 x 40’
(dilakukan
dalam tiga
kali
pertemuan)

Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.5.6

3.5.7

pencernaan pada
manusia.
Menentukan
fungsi organorgan sistem
pencernaan pada
proses
pencernaan pada
manusia.
Menganalisis
proses dan hasil

Materi/Submateri

Aktivitas
Pembelajaran

Bentuk dan Jenis
Penilaian

Media

Alokasi
Waktu

pencernaan mekanis
dan kimiawi.
7. Mempresentasikan
laporan hasil
penyelidikan tentang
pencernaan mekanis
dan kimiawi.
8. Diskusi jenis-jenis
gangguan pada sistem
pencernaan manusia

Unit Pembelajaran
Sistem Pencernaan pada Manusia
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Indikator Pencapaian
Kompetensi

28

pencernaan
secara mekanik
pada manusia.
3.5.8 Menganalisis
proses dan hasil
pencernaan
secara kimiawi
pada manusia.
3.5.9 Menjelaskan
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan
manusia.
3.5.10 Menjelaskan
upaya dalam
memelihara
kesehatan sistem
pencernaan
manusia.
3.5.11 Menyimpulkan
keberkaitan
antara struktur
pencernaan
makanan dan
kebutuhan
tekstur makanan

Materi/Submateri

Aktivitas
Pembelajaran
9. Diskusi upaya-upaya
menjaga kesehatan
sistem pencernaan

Bentuk dan Jenis
Penilaian

Media

Alokasi
Waktu

Indikator Pencapaian
Kompetensi
4.5.1

4.5.2

Materi/Submateri

Aktivitas
Pembelajaran

Bentuk dan Jenis
Penilaian

Media

Alokasi
Waktu

untuk usia yang
berbeda.
Melakukan
penyelidikan
tentang
pencernaan
mekanis dan
kimiawi.
Membuat laporan
hasil penyelidikan
tentang

Unit Pembelajaran
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Indikator Pencapaian
Kompetensi

30
4.5.3

pencernaan
mekanis dan
kimiawi.
Mempresentasika
n laporan hasil
penyelidikan
tentang
pencernaan
mekanis dan
kimiawi.

Materi/Submateri

Aktivitas
Pembelajaran

Bentuk dan Jenis
Penilaian

Media

Alokasi
Waktu

Unit Pembelajaran
Sistem Pencernaan pada Manusia

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-1
Dari artikel yang tertera pada bagian aplikasi dunia nyata di atas diketahui
bahwa diare merupakan penyebab utama kematian bayi dan anak balita di
Indonesia. Mengapa diare dapat menyebabkan kematian? Apa yang terjadi
pada tubuh bila kita mengalami diare? Bagaimana upaya kita supaya dapat
memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh?
Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut. Aktivitas berikut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)
mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia dan
fungsinya; dan 2) praktik uji nutrisi pada makanan. Setelah melakukan
aktivitas tersebut dengan baik, diharapkan Saudara mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan tadi.
Aktivitas pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.5.1, 3.5.2, dan 3.5.3
pada sub topik jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia dan fungsinya.
Pertemuan ke-1 ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
dengan

sintak

1)

Pemberian

rangsangan

(Stimulation);

2)

Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data
(Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization)
(Aryana, dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 2 x 40’.
1. Mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia
dan fungsinya
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia
berdasarkan hasil diskusi kelompok
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b. Menjelaskan fungsi jenis-jenis zat makanan bagi manusia berdasarkan hasil
diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit
(Stimulation)
Apa yang Saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok
2. Membagikan LKPD 1. Zat Makanan dan Fungsinya kepada peserta didik
untuk dipelajari terlebih dahulu.
3. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi dengan teman di kelompoknya
mengenai zat makanan yang dibutuhkan manusia dan fungsinya,
berdasarkan LKPD 1.
4. Meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok dan meminta kelompok lain untuk menanggapi.
5. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkomfirmasi konten Jenis-jenis zat
makanan yang dibutuhkan manusia dan fungsinya.
2. Praktik uji nutrisi pada makanan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan paktik uji nutrisi pada makanan, diharapkan peserta
mampu:
a. Mengidentifikasi kandungan zat makanan pada makanan
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 50 menit
(Problem Statement, Data Collection, Data Processing, Verification, dan
Generalization)
Aktivitas ini memerlukan alat dan bahan sebagai berikut.
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Alat : LCD proyektor, Laptop, Tabung reaksi, Penjepit tabung reaksi, Rak
tabung reaksi, Termometer, Mortal dan pistil, Pipet tetes, Gelas beker,
Kaki tiga, Pembakar spirtus.
Bahan : Kertas label, Air panas, Kalium Iodida, Larutan benedik, Larutan
biuret, Kertas lemak, Berbagai jenis bahan makanan.
Apa yang Saudara lakukan :
1. Membagikan LKPD 2. Uji Nutrisi pada Makanan ke tiap kelompok dan
meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing-masing.
2. Mengkomfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah: “Zat nutrisi apa
saja yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari?”
3. Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2.
4. Memfasilitasi peserta didik melakukan praktik uji bahan makanan yang
mengandung lemak seperti pada LKPD 2.
5. Memfasilitasi peserta didik melakukan praktik uji bahan makanan yang
mengandung amilum seperti pada LKPD 2.
6. Memfasilitasi peserta didik melakukan praktik uji bahan makanan yang
mengandung gula seperti pada LKPD 2.
7. Memfasilitasi peserta didik melakukan praktik uji bahan makanan yang
mengandung protein seperti pada LKPD 2.
8. Membimbing peserta menyimpulkan kandungan nutrisi pada tiap jenis
makanan yang berbeda.
9. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaannya
dengan bahan bacaan, materi di buku paket, dan sumber lainnya yang
relevan
10. Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan dan materi di buku paket.
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11. Meminta

perwakilan

pengamatan

melalui

menanggapinya.

kelompok
diskusi

Kemudian,

untuk
kelas.

peserta

mempresentasikan
Meminta

didik

hasil

kelompok

menyimpulkan

lain
hasil

kegiatannya.
12. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi konten Nutrisi yang
dikandung berbagai jenis makanan.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-2
Aktivitas pertemuan kedua dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) Mengidentifikasi
organ-organ dan proses pada sistem pencernaan manusia; 2) Praktik analisis
proses dan hasil pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada manusia; serta
Menghubungkan jenis enzim pencernaan dan fungsinya.
Aktivitas pembelajaran ke-2 ini akan mencapai indikator 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,
3.5.7, 4.5.1, dan 4.5.2 pada sub topik Organ dan Proses Sistem Pencernaan
Manusia serta sub topik Pencernaan mekanik dan kimiawi pada manusia.
Seperti pertemuan ke-1, pertemuan ke-2 ini menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning. Pembelajaran dilakukan selama 3 x 40’.
1. Mengidentifikasi organ-organ dan proses pada sistem pencernaan
manusia
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan pembelajaran diharapkan peserta mampu:
1. Mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia
berdasarkan hasil pengamatan video
2. Menjelaskan proses pencernaan pada manusia berdasarkan hasil
pengamatan video dan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit
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(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. Video proses pencernaan manusia;
2. Pemutar video/komputer; dan
3. LCD proyektor;
Apa yang Saudara lakukan:
1. Memfasilitasi peserta didik supaya duduk berkelompok
2. Membagikan LKPD 3. Organ dan Proses Sistem Pencernaan Manusia
dan LKPD 4. Kerja Enzim Ptialin.
3. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati video tentang sistem
pencernaan manusia yang terdapat di alamat laman berikut :
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI.
4. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi dengan teman di kelompoknya
untuk mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia dan
proses pencernaan manusia berdasarkan pengamatan video dan
mengisi LKPD 3 di kelompoknya.
5. Meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok dan meminta kelompok lain untuk menanggapi.
6. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkomfirmasi konten Organ dan
Proses Sistem Pencernaan Manusia.
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2. Praktik analisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik dan
kimiawi pada manusia
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Menjelaskan proses pencernaan secara mekanik berdasarkan hasil
praktik
b. Menjelaskan proses pencernaan secara kimiawi berdasarkan hasil
praktik
c. Mengaitkan organ pencernaan yang terlibat dengan hasil pencernaan
secara mekanik berdasarkan hasil diskusi
d. Mengaitkan enzim pencernaan yang terlibat dengan hasil pencernaan
secara kimiawi berdasarkan hasil diskusi
e. Membedakan proses dan hasil pencernaan secara mekanik dan
kimiawi pada manusia berdasarkan hasil praktik dan hasil diskusi
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 90 Menit
(Problem Statement, Data Collection, Data ProcessingVerification, dan
Generalization)
Alat, dan Bahan yang digunakan adalah :
1. Tabung reaksi beserta rak tabung reaksi
2. Pipet tetes
3. Kawat kasa
4. Kaki tiga
5. Pembakar spirtus
6. Gelas kimia 500 ml
7. Larutan kanji
8. Indikator benedic / fehling A dan fehling B
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9. Aquades
10. Air liur
Apa yang Saudara lakukan:
a. Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing-masing.
b. Mengkomfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah : “Bagaimana
pengaruh air liur terhadap pencernaan karbohidrat?”
c. Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 4.
d. Memfasilitasi peserta didik menganalisis enzim yang terkandung
dalam air liur dan fungsinya melalui praktik kerja enzim ptialin
e. Memfasilitasi peserta didik mengamati perbedaan yang terjadi antara
larutan kanji tanpa tambahan air liur dengan larutan kanji yang
ditambah air liur setelah ditambahkan benedict.
f. Memfasilitasi peserta didik menjelaskan proses pencernaan secara
mekanik berdasarkan hasil praktik
g. Memfasilitasi peserta didik menjelaskan proses pencernaan secara
kimiawi berdasarkan hasil praktik
h. Memfasilitasi peserta didik mengaitkan organ pencernaan yang terlibat
dengan hasil pencernaan secara mekanik berdasarkan hasil praktik
i.

Memfasilitasi peserta didik mengaitkan enzim pencernaan yang
terlibat dengan hasil pencernaan secara kimiawi berdasarkan hasil
praktik

j.

Memfasilitasi peserta didik membedakan proses dan hasil pencernaan
secara mekanik dan kimiawi pada manusia berdasarkan hasil praktik

k. Membimbing peserta didik menganalisis enzim yang terkandung dalam
air liur
l.

Membimbing peserta didik mengidentifikasi enzim-enzim pencernaan
pada manusia dan fungsinya berdasarkan hasil diskusi
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m. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaannya
dengan bahan bacaan, materi di buku paket, dan sumber lainnya yang
relevan.
n. Membimbing

peserta

didik

untuk

membuat

laporan

secara

berkelompok hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan
kimiawi pada manusia.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-3
Aktivitas pembelajaran ke-3 ini akan mencapai indikator 3.5.8, 3.5.9, 3.5.10,
dan 4.5.3 pada sub topik Jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan
manusia dan Upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pembelajaran ke3 dibagi menjadi 3 aktivitas yaitu : 1) presentasi hasil praktik uji enzim ptialin
yang telah dilakukan, 2) mengidentifikasi jenis gangguan dan penyakit pada
sistem pencernaan, dan 3) mengusulkan upaya pencegahan gangguan dan
penyakit pada sistem pencernaan. Pertemuan ke-3 ini menggunakan model
pembelajaran saintifik dengan sintaks: 1) Mengamati; 2) menanya; 3)
mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi/mengolah informasi; dan 5)
mengomunikasikan (Aryana, dkk., 2018). Pembelajaran dilakukan selama 3 x
40’.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 5. Gangguan dan Penyakit pada
Sistem Pencernaan Manusia untuk mengidentifikasi jenis gangguan dan
penyakit pada sistem pencernaan, penyebabnya, serta akibatnya dan LKPD 6.
Pencegahan Gangguan dan Penyakit pada Sistem Pencernaan Manusia.
Sebelum pembelajaran dimulai, Saudara perlu memastikan media dan LKPD
yang akan digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua peserta
didik. Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran pertemuan ke-3.
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1. Mempresentasikan laporan hasil penyelidikan tentang pencernaan
mekanis dan kimiawi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan uji enzim ptialin
b. Menyimpulkan perbedaan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit
Apa yang Saudara lakukan:
a. Mengkomfirmasi tugas pembuatan laporan hasil praktik uji enzim ptialin
b. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan hasil
praktik melalui diskusi kelas.
c. Meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi.
d. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil kegiatan.
2. Diskusi jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan manusia dan
upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan diskusi mengenai jenis-jenis gangguan pada sistem
pencernaan manusia diharapkan peserta mampu: Mengidentifikasi gangguan
dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia,
penyebabnya, serta akibatnya melalui kegiatan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 45 menit
(mengobservasi, menanya, dan mengolah informasi)
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Medai, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a. Tayangan

gambar-gambar

contoh

manusia

yang

mengalami

kelainan/penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan seperti :
busung lapar, obesitas, keracunan makanan, dll.
b. Artikel diare penyebab kematian (terdapat di Aplikasi di Dunia Nyata)
c. LCD proyektor
d. Komputer
Apa yang Saudara lakukan :
a. Memfasilitasi peserta didik di dalam kelompoknya untuk menelaah artikel
diare penyebab kematian dan mengamati tayangan gambar contoh
manusia yang mengalami kelainan/penyakit yang berhubungan dengan
sistem pencernaan dengan panduan LKPD 5.
b. Memfasilitasi peserta didik untuk menyusun pertanyaan di dalam
kelompoknya berdasarkan hasil pengamatan gambar dan penelaahan
artikel.
c. Mengkonfirmasi berbagai pertanyaan yang sudah disusun peserta didik
dan meminta peserta didik menemukan jawabannya dari hasil
pengamatan dan diskusi kelompok.
d. Mengkonfirmasi hasil pekerjaan peserta didik berkaitan dengan gangguan
dan penyakit pada pencernaan dan deskripsinya yang di tulis pada tabel
yang tersedia di LKPD.
e. Meminta perwakilan dari tiga kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok. Meminta kelompok lain menanggapinya. Kemudian,
peserta didik menyimpulkan hasil kegiatannya.
f. Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.
g. Melakukan konfirmasi konten gangguan dan penyakit pada sistem
pencernaan, melalui diskusi kelas.
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3. Upaya Pencegahan Gangguan dan Penyakit pada Sistem Pencernaan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
Mengusulkan upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem
pencernaan melalui kegiatan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 45 Menit.

(mengasosiasi dan mempresentasikan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a. artikel tentang bahaya zat pengawet bagi tubuh;
b. artikel tentang bahaya akibat pola makan yang salah;
c. artikel tentang menghindarkan gangguan pencernaan;
d. artikel

tentang

penularan

penyakit

yang

berhubungan

dengan

pencernaan.
Apa yang saudara lakukan:
1. meminta peserta didik secara berkelompok menelaah artikel yang
disediakan, selanjutnya mendiskusikan tugas yang terdapat di LKPD 6.
2. Meminta peserta didik di dalam kelompoknya berdiskusi untuk
mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan yang
terdapat di artikel, beserta usulan upaya pencegahannya di kertas karton.
3. Meminta peserta didik mengunjungi kelompok lain untuk mendiskusikan
hasil telaah artikel dengan membawa buku catatan untuk menuliskan hasil
temuan penting dari setiap kelompok. Di setiap kelompok terdapat satu
penjaga yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya dan menjawab
pertanyaan temannya.
4. Meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan temuan
penting melalui kegiatan diskusi kelas.
5. Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.
6. Melakukan konfirmasi upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada
sistem pencernaan, melalui diskusi kelas.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini enam lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam aktivitas
pembelajaran, yaitu : LKPD1. Zat Makanan dan Fungsinya; LKPD 2. Uji Nutrisi
pada makanan; LKPD 3. Organ dan Proses Sistem Pencernaan Manusia; LKPD
4. Kerja Enzim Ptialin; LKPD 5. Gangguan dan Penyakit pada Sistem
Pencernaan Manusia; serta LKPD 6. Pencegahan Gangguan dan Penyakit pada
Sistem Pencernaan Manusia.

LKPD 1. Zat Makanan dan Fungsinya
Tujuan: Mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia
dan fungsinya berdasarkan studi literatur dan diskusi kelompok.
Alat dan Bahan:
1. Berbagai sumber bahan bacaan tentang zat makanan dan fungsinya
Prosedur Kegiatan
1. Carilah informasi mengenai zat makanan yang dibutuhkan manusia
beserta fungsinya dari berbagai sumber.
2. Diskusikan bersama teman sekelompok mengenai jenis-jenis zat makanan
yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup serta fungsi dari tiap
zat makanan tersebut bagi tubuh.
3. Berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi, tuliskan nama-nama zat
makanan yang dibutuhkan manusia beserta fungsinya masing-masing
pada tabel berikut.
No
1
2
dst
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Zat makanan yang dibutuhkan
manusia

Fungsi

Unit Pembelajaran
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4. Setelah mengisi tabel di atas, silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok
untuk menjawab pertanyaan berikut:
 apa yang akan terjadi apabila tubuh kekurangan salah satu zat
tersebut?
 Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kekurangan salah satu zat
makanan tersebut

LKPD 2. Uji Nutrisi pada Makanan
Tujuan: Mengidentifikasi kandungan zat makanan yang terdapat dalam
berbagai bahan makanan
Alat dan Bahan:
1. Bahan makanan : nasi, tahu, tempe, pisang mentah, pisang matang, mie,
roti, telur, susu, minyak kelapa
2. Tabung reaksi dan raknya
3. Larutan kimia : CuSO4, Fehling A, Fehling B, NaOH, lugol
4. Lumpang dan alu
5. Lampu spirtus, kaki tiga, dan kawat kassa
6. Kertas putih

43

Prosedur Kegiatan:
1.

Uji lemak
a.

Sediakan sehelai kertas putih dan tetesi dengan 1 tetes minyak kelapa

b. Goreskan bahan makanan pada kertas putih itu di sebelah tetesan
minyak kelapa
c.

Biarkan kering atau keringkan dengan menggunakan api

d. Arahkan kertas itu pada sinar matahari
e.

Apabila bekas goresan bahan makanan itu seperti bekas tetesan
minyak kelapa, berarti bahan makanan tersebut mengandung lemak.

2.

Uji amilum, glukosa, dan protein
a.

Hancurkan satu jenis bahan makanan yang akan diuji dalam
lumpang

b.

Tambahkan air sedikit sehingga menjadi larutan makanan

c.

Masukkan larutan makanan itu ke dalam tiga tabung reaksi, masingmasing untuk uji : amilum, glukosa, dan protein
Uji amilum : tetesi larutan makanan dengan beberapa tetes lugol.
Perubahan warna menjadi biru sampai hitam menunjukkan bahwa
bahan makanan mengandung amilum.
Uji glukosa : tetesi larutan makanan dengan beberapa tetes Fehling
A dan beberapa tetes Fehling B kemudian panaskan pada lampu
spirtus. Bila terjadi perubahan warna menjadi kuning sampai merah
bata, berarti bahan makanan mengandung glukosa.
Uji protein : tetesi larutan makanan dengan beberapa tetes larutan
CuSO4 dan beberapa tetes larutan NaOH. Kocok hingga merata. Jika
terjadi perubahan warna menjadi ungu, berarti bahan makanan
tesebut mengandung protein.
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3.

Berdasarkan hasil praktik, isilah tabel berikut.
Beri tanda (+) bila ada, dan tanda (-) bila tidak ada
NO.

4.

BAHAN MAKANAN

1.

......................

2.

......................

3.

......................

4.

......................

5.

......................

6.

......................

7.

......................

LEMAK

AMILUM

GLUKOSA

PROTEIN

Diskusikan dengan teman kelompok hasil pengisian tabel di atas, dan
jawablah pertanyaan berikut:
 Bahan makanan yang mengandung lemak adalah ...
 Bahan makanan yang mengandung amium adalah ...
 Bahan makanan yang mengandung gula adalah ...
 Bahan makanan yang mengandung protein adalah ...
 Mengapa kita harus memakan berbagai jenis bahan makanan untuk
memenuhi kebutuhan tubuh kita?
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LKPD 3. Organ dan Proses Sistem Pencernaan Manusia
Tujuan: Mengidentifikasi organ-organ pencernaan manusia dan proses yang
terjadi di tiap organ berdasarkan hasil pengamatan video.
Alat dan Bahan
1.

Video proses pencernaan pada manusia;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor

Prosedur Kegiatan
1.

Amatilah video tentang proses pencernaan pada manusia yang
ditayangkan. Identifikasi organ-organ yang terlibat dalam pencernaan dan
proses yang terjadi pada tiap organ tersebut.

2.

Berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan nama-nama organ
pencernaan beserta proses yang terjadi pada tiap organ tersebut pada
tabel berikut.
No

Nama Organ

Proses pencernaan

Keterangan

yang terjadi

3.

Apa yang akan terjadi jika salah satu organ pencernaan mengalami
gangguan?
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LKPD 4. Kerja Enzim Ptialin
Tujuan:
Untuk mengetahui fungsi saliva dalam proses pencernaan makanan di mulut.
Alat dan Bahan
Alat

Bahan

1. Gelas kimia, 250 ml (1 buah)

1. Larutan lugol (secukupnya)

2. Gelas kimia, 50 ml (2 buah)

2. Larutan Fehling A+B (secukupnya)

3. Pembakar spiritus (1 buah)

3. Larutan Kanji (Secukupnya)

4. Gelas ukur, 10 ml (1 buah)

4. Es batu (secukupnya)

5. Tabung reaksi (6 buah)

5. Spiritus (secukupnya)

6. Rak tabung reaksi (1 buah)
7. Termometer (1 buah)
8. Pipet (2 buah)
Prosedur Kegiatan
1.

Kumpulkan air liur Anda dalam gelas kimia kurang lebih sebanyak 10 ml,
kemudian encerkan dengan air sehingga menjadi 30 ml. Kocok baik-baik
dan saringlah, sebelum mengumpulkan air liur berkumur-kumurlah
terlebih dahulu.

2.

Sediakan enam buah tabung reaksi dan berilah nomor 1 s.d 6 kemudian
simpan di rak tabung reaksi.

3.

Dengan menggunakan gelas ukur, masukkanlah 5 ml larutan kanji ke
dalam masing-masing tabung reaksi. Untuk tabung reaksi 3, 4, 5 dan 6
tambahkan air liur masing masing 2 ml.

4.

Ujilah adanya amilum pada tabung reaksi no. 1 dan no. 3 dengan
meneteskan larutan lugol ke dalamnya.

5.

Kira-kira setelah 10 menit kemudian ujilah adanya zat gula pada tabung
reaksi no. 2, 4, 5 dan 6 dengan menambhakan 5 ml larutan fehling. Setelah
itu masukkanlah tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia berisi air
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yang dididihkan, kecuali tabung reaksi nomor 6 didinginkan sampai 50C
dengan memasukkannya ke dalam gelas kimia yang berisi es batu.
6.

Untuk tabung reaksi no. 5 dipanaskan sampai 370C.

7.

Catatlah hasil pengamatan Anda ke dalam format seperti di bawah ini.
No. Tabung Reaksi

Jenis Uji

Hasil Pengamatan

Bahan Diskusi
1. Apa yang terjadi pada tabung reaksi nomor 1, larutan kanji yang langsung
ditetesi lugol?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna larutan kanji yang
langsung ditetesi lugol? Jelaskan!
3. Pada tabung reaksi yang mana, mulai tidak terjadi perubahan warna
larutan kanji? Apa sebabnya demikian? Jelaskan!
4. Apa yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan tersebut di atas?
5. Apa yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah Anda
memahami cara kerja enzim ptialin?

48

Unit Pembelajaran
Sistem Pencernaan pada Manusia

LKPD 5. Gangguan dan Penyakit pada Sistem Pencernaan
Manusia
Tujuan: Mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan
manusia.
Alat dan Bahan
 Tayangan gambar kelainan/penyakit pada sistem pencernaan manusia
 LCD proyektor
 Komputer
 Artikel diare penyebab kematian
 Berbagai sumber bahan bacaan tentang gangguan dan penyakit pada sistem
pencernaan manusia
Prosedur Kegiatan
1. Amatilah tayangan gambar tentang gangguan/penyakit pada sistem
pencernaan manusia.
2. Telaah artikel diare penyebab kematian
3. Buatlah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan gambar dan penelaahan
artikel
4. Carilah informasi mengenai gangguan dan penyakit yang biasa menyerang
sistem pencernaan pada manusia.
5. Diskusikan bersama teman sekelompok jenis-jenis gangguan dan penyakit
yang sering menyerang sistem pencernaan manusia, penyebab, serta akibat
yang ditimbulkan dari gangguan/penyakit tersebut untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat pada poin 3.
6. Tuangkan hasil diskusi kelompok ke dalam tabel berikut.
No

Jenis
gangguan/penyakit

Penyebab

Akibat bagi tubuh

1
2
dst
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LKPD 6. Pencegahan Gangguan dan Penyakit Pada Sistem
Pencernaan Manusia
Tujuan: Mengusulkan upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem
pencernaan manusia.
Alat dan Bahan
1. artikel tentang bahaya zat pengawet bagi tubuh;
2. artikel tentang bahaya akibat pola makan yang salah;
3. artikel tentang menghindarkan gangguan pencernaan;
4. artikel

tentang

penularan

penyakit

yang

berhubungan

dengan

pencernaan
Prosedur Kegiatan
1. Secara berkelompok, telaahlah berbagai artikel yang telah disediakan
2. Berdasarkan hasil telaah artikel dan diskusi kelompok, isilah tabel di
bawah ini pada kertas karton.
No

Gangguan/Penyakit

Akibat bagi tubuh

Upaya pencegahan

1
2
3
dst

3. Pajanglah hasil kerja kelompok kalian, dan tunjuklah satu orang
perwakilan kelompok untuk menjaga hasil kerja kelompok. Sementara
anggota kelompok yang lain berkeliling mengunjungi kelompok lain untuk
berdiskusi dan tanya jawab hasil kerja kelompok lain.
4. Diskusikan hasil temuan pada kelompok lain melalui diskusi kelas.
5. Buatlah tulisan secara individu mengenai : bagaimana keberkaitan antara
struktur pencernaan makanan dan kebutuhan tekstur makanan untuk
usia yang berbeda.
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C. Bahan Bacaan

Jenis-Jenis Zat Makanan yang Dibutuhkan Manusia dan
Fungsinya
Tubuh manusia memerlukan berbagai macam zat makanan untuk memenuhi
kebutuhan

hidup.

Makanan

yang

dikonsumsi

manusia

hendaknya

mengandung zat zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein,
lemak, vitamin, mineral, dan air. Kekurangan atau kelebihan salah satu dari
zat makanan di atas jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya gangguan
kesehatan pada tubuh, misalnya malnutrisi dan obesitas.
Komponen-komponen nutrisi utama yang diperlukan oleh tubuh adalah
sebagai berikut:
 Zat penghasil energi: gula molekul tunggal atau monosakarida, misalnya
glukosa, galaktosa dan fruktosa. Dalam makanan, monosakarida dapat
ditemukan dalam bentuk rantai dua (disakarida) atau lebih sakarida
(polisakarida) hingga membentuk karbohidrat dan pati.
 Zat pembangun tubuh: asam amino
 Zat pelindung, pembangun dan cadangan energi: asam lemak dan gliserol
Selain komponen-komponen utama tersebut, tubuh juga memerlukan vitamin,
air dan mineral yang membantu kerja enzim-enzim untuk metabolisme tubuh.

1) Karbohidrat sebagai Sumber Energi
Makanan yang mengandung karbohidrat berasal dari tumbuhan, yaitu: padi,
jagung, kentang, singkong, sagu, pisang, dan buah-buahan.
Perlu Anda ketahui bahwa karbohidrat itu mencakup golongan monosakarida,
disakarida, dan polisakarida. Contoh monosakarida adalah glukosa (zat gula);
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contoh disakarida adalah gula putih dan gula merah; serta contoh polisakarida
adalah amilum (zat pati) dan selulosa (serat) dari buah-buahan dan sayuran.
Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Satu gram karbohidrat
menghasilkan 4,0-4,1 kilokalori (k.kal). Satu kilokalori = 4,2 kilojoule. (kJ). Jadi,
1 gr karbohidrat menghasilkan sekitar 16,8-17,2 kJ. Energi ini digunakan
untuk bergerak, tumbuh, mempertahankan suhu tubuh, dan bereproduksi.
Energi yang diperlukan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis
kelamin, kegiatan, dan berat badan. Orang yang bekrja keras dan banyak
bergerak memerlukan sangat banyak karbohidrat. Kelebihan karbohidrat
dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak di daerah perut, di sekeliling
ginjal, jantung, dan di bawah kulit. Hal inilah yang menyebabkan tubuh
menjadi gemuk.
2) Lemak sebagai Sumber Energi
Lemak adalah sumber energi paling tinggi. Satu gram lemak menghasilkan 9,3
k. kal. Makanan yang mengandung lemak dari tumbuhan (lemak nabati)
seperti: kelapa, kacang tanah, alpukat, mentega, gandum, dan lain-lainnya;
sedangkan makanan yang mengadung lemak dari hewan (lemak hewani)
seperti: susu, daging sapi, ikan, ayam dan lain-lainnya.
Fungsi lemak bagi tubuh adalah sebagai sumber energi; pelarut vitamin A, D,
E, dan K; pelindung organ tubuh yang penting seperti: mata, ginjal, dan
jantung; serta pelindung tubuh terhadap suhu rendah, yaitu sebagai penahan
(isolator) di bawah kulit untuk menghindari hilangnya panas tubuh.
Lemak hewani banyak mengandung kolesterol. Kolesterol diperlukan tubuh
antara lain untuk menyusun membran sel dan hormon. Tetapi, kelebihan
kolesterol dapat mengendap di dinding pembuluh darah. Endapan kolesterol
menyebabkan pembuluh darah menyempit. Hal ini dapat mengakibatkan
tekanan darah tinggi. Kolesterol banyak terdapat pada organ dalam hewan
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(usus dan babat), sedangkan tumbuhan merupakan lemak yang bebas
kolesterol.
3) Protein untuk Pengganti dan Pertumbuhan Sel
Makanan yang merupakan sumber protein hewani adalah daging, susu, telur,
dan ikan, sedangkan sumber protein nabati antara lain: kacang hijau, kacang
tanah, kedelai, dan berbagai kacang-kacangan. Kandungan asam amino
protein nabati kurang lengkap dibandingkan dengan kandungan asam amino
protein hewani.
Bahan dasar yang menyusun protein terdiri atas unsur-unsur C, H, O, N, S, dan
P. Perlu Anda ketahui bahwa protein itu terdiri atas berbagai macam asam
amino. Protein itu merupakan kombinasi dari kedua puluh macam asam
amino yang menyusunnya.
Protein yang kita makan, dicerna menjadi asam amino. Di dalam tubuh, asam
amino diubah kembali menjadi protein yang sesuai dengan keperluan tubuh.
Misalnya, berbagai macam enzim dan hormon.
Protein berfungsi untuk pertumbuhan sel, mengganti sel-sel yang rusak atau
mati, dan mengatur berbagai proses di dalam tubuh. Dengan kata lain, protein
merupakan zat makanan sebagai bahan pembangun tubuh. Kekurangan
protein menyebabkan pertumbuhan terhambat dan mudah terkena infeksi.
Di dalam sel tubuh, protein juga dapat diubah menjadi energi. Satu gram
protein menghasilkan 4,1 k. kal.
4) Vitamin
Berbagai macam vitamin dan mineral selalu terkandung dalam bahan
makanan yang kita makan. Meskipun vitamin dan mineral bukan merupakan
sumber energi, tetapi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah
tertentu. Vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam
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jumlah kecil, tetapi vitamin penting digunakan untuk mempertahankan
kesehatan tubuh. Pada umumnya vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh,
kecuali vitamin D. Vitamin dibagi dalam dua kelompok besar, yakni vitamin
yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K dan vitamin yang larut dalam
air, yaitu vitamin B dan C.
Pada prinsipnya vitamin berfungsi untuk: Mengatur dan memperbaiki
berfungsinya organ tubuh; Pertumbuhan sel; dan Mengatur penggunaan
makanan serta penggunaan energi.
Secara lebih terperinci, fungsi tiap-tiap vitamin adalah seperti berikut ini.
a) Vitamin A, berfungsi menjaga kesehatan mata, kesehatan kulit dan
membantu proses pertumbuhan tubuh.
b) Vitamin D, berfungsi mengatur metabolisme garam dapur, pertumbuhan,
serta pemeliharaan kesehatan tulang dan gigi. Fungsi lainnya adalah
mengaktifkan penyerapan kalsium dan fosfor. Vitamin D dapat terbentuk
dikulit dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari.
c) Vitamin E, berfungsi dalam reproduksi, mempercepat penyembuhan luka
bakar, menghalangi kerusakan kulit, dan mencegah kelelahan.
d) Vitamin K, berfungsi mempercepat pembekuan darah setelah terluka dan
mencegah pendarahan dalam organ tubuh (hemoragi).
e) Vitamin B (Thiamine), berfungsi menambah selera makan, metabolisme
karbohidrat, untuk kesehatan jantung, saraf, otot, dan anti beri-beri.
f) f) Vitamin B2 (Riboflafin), berfungsi membantu pertumbuhan, kesehatan
kulit, rambut, dan kuku; membantu menghilangkan luka pada mulut, bibir,
dan lidah.
g) Vitamin B6 (Piridoxin), berfungsi menanggulangi gangguan saraf dan
kulit, mengurangi rasa mual; meredakan mabuk laut, darat, dan udara;
mengurangi kejang lengan; membantu pertumbuhan anak dan anti
pellagra, yaitu kulit pecah-pecah.
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h) Vitamin B12 (Kobalamin), penting untuk pembentukan sel-sel darah
merah, mengurangi alergi, dan memperbaiki kemampuan pemusatan
pikiran (konsentrasi).
i)

Vitamin C, (Asam askorbat), berfungsi mempertinggi daya tahan tubuh
terhadap berbagai penyakit infeksi bakteri, membantu menanggulangi
alergi, mengurangi rasa nyeri oleh sengatan panas, menanggulangi
skorbut, mempercepat penyembuhan luka, menurunkan kolesterol darah,
dan membantu menanggulangi influenza.

5) Mineral
Mineral yang dibutuhkan tubuh bermacam-macam. Fungsi masing-masing
mineral seperti berikut ini.
a) Kalsium atau zat kapur (Ca), berfungsi untuk pembekuan darah pada
waktu terjadi luka. Selain itu, kalsium bersama fosfor dan magnesium
berperan dalam pembentukan tulang.
b) Yodium (I), berfungsi untuk pembentukan hormon pertumbuhan yang
mengatur pertumbuhan badan.
c) Natrium (Na), kalium (K), dan khlor (CI), berfungsi mengatur tekanan
osmosis. Selain itu, juga berfungsi menjaga keseimbangan asam dan
basa.
d) Belerang atau sulfur (S), berfungsi untuk membentuk asam amino
cystine, serta untuk pertumbuhan rambut dan kuku.
e) Besi (Fe), berfungsi untuk membentuk hemoglobin.
f) Fluor (F), berfungsi mencegah kerusakan gigi.
g) Zeng (Zn), berfungsi dalam pembentukan insulin serta berperan penting
untuk sintesis protein dan glukosa.

55

h) Kobalt (Co), merupakan bagian dari vitamin B12 yang penting dalam
pembentukan sel darah merah.
i) Unsur lainnya (Mn, Mo, dan Mg) merupakan bagian dari enzim-enzim.

Organ dan Proses Sistem Pencernaan Manusia
0rgan-organ pencernaan terdiri atas saluran pencernaan yang memanjang
mulai dari mulut hingga ke anus dan kelenjar pencernaan yang terdiri atas
kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar usus, hati, dan pankreas.
1) Saluran pencernaan
Saluran pencernaan atau alat-alat pencernaan terdiri dari mulut (rongga
mulut), tekak, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
a) Rongga Mulut
Pada rongga mulut makanan mulai dicernakan baik secara mekanis
maupun secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis dikunyah oleh gigi
dan lidah. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh kelenjar air ludah
(glandula salivales).
b) Lidah (Lingua)
Dalam proses pencernaan lidah mempunyai beberapa fungsi penting,
yaitu (1) membantu mengaduk makan yang ada di dalam rongga mulut,
(2) membantu mendorong makanan pada waktu menelan, (3)
mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan
bawah saat makanan dikunyah, (4) sebagai indra pengecap.
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c) Tekak (Faring)
Tekak (faring) merupakan bagian belakang mulut yang sekaligus
merupakan bagian atas tenggorokan. Pada faring terdapat lubang yang
terletak dibagian yang menuju tenggorokan. Lubang ini disebut glotis.
Glotis mempunyai klep yang disebut epiglotis. Epiglotis bersifat lentur
dan berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran
pernapasan. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara epiglottis menutup
saluran pernapasan sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan.
Panjang faring kira-kira 7 cm. Makanan yang sudah dicerna kemudian
akan masuk ke dalam kerongkongan.

d) Kerongkongan (Esofagus)
Kerongkongan merupakan saluran panjang (±25 cm) yang tipis sebagai
jalan bolus dari mulut menuju ke lambung. Pada kerongkongan tidak
terjadi proses pencernaan. Masuknya makanan dari kerongkongan ke
lambung disebabkan oleh gerak peristaltik. Gerak peristaltik dapat
terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot
polos yang tersusun secara memanjang dan melingkar.
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Gambar 1. Struktur pencernaan makanan pada manusia

e) Lambung (Ventrikel)
Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan berupa kantung besar
terletak dalam rongga perut di sebelah bawah tulang rusuk terkhir agak
ke kiri. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan
bantuan enzim yang disebut pepsin. Pepsin berperan mengubah protein
menjadi pepton. Saat terjadi proses pencernaan pada lambung, otot-otot
dinding lambung berkontraksi. Hal tersebut menyebabkan makanan
akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara
bertahap, makanan akan menjadi berbentuk bubur atau kim. Kemudian,
makanan yang telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi
sedikit ke dalam usus halus.
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Di dalam lambung terdapat asam klorida (HCl) atau getah lambung atau
asam lambung yang menyebabkan lambung menjadi asam. Asam
lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Asam lambung memiliki
beberapa fungsi berikut antara lain (1) mengaktifkan beberapa enzim
yang terdapat dalam getah lambung, misalnya pepsinogen diubah
menjadi pepsin, (2) mengasamkan lambung sehingga dapat membunuh
kuman yang ikut masuk ke lambung, (3) mengatur membuka dan
menutupnya katup antara lambung dan usus dua belas jari, dan (4)
merangsang sekresi getah usus.
f) Usus Halus (Intestinum Tenue)
Usus halus bentuknya berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 8,25
meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut vili atau jonjotjonjot usus. Vili berfungsi memperluas permukaan usus halus sehingga
berpengaruh terhadap proses penyerapan sari makanan ke dalam
peredaran darah. Usus halus terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) usus
dua belas jari (deudenum) panjangnya sekitar 0,25 m, (2) usus kosong
(yeyenum) panjangnya sekitar 7 m, dan (3) usus penyerapan (ileum)
panjangnya sekitar 1 m. Pencernaan yang terjadi di dalam usus halus
bersifat pencernaan kimiawi. Di dalam usus halus terdapat vili yang
berfungsi menyerap sari-sari makanan. Penyerapan terdapat bagian
yang di sebut vili. Vili banyak mengandung pembuluh darah sebagai
sarana transportasi. Selama di usus halus, semua molekul pati
dicernakan lebih sempurna menjadi molekul-molekul glukosa. Molekulmolekul protein dicerna menjadi molekul-molekul asam amino. Molekul
lemak dicerna menjadi molekul gliserol dan asam lemak. Getah pankreas
yang berasal dari pankreas mengalir melalui saluran pankreas masuk ke
usus halus.
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Dalam getah pancreas terdapat tiga macam enzim, yaitu lipase yang
membantu dalam pemecahan lemak, tripsin membantu dalam
pemecahan protein, dan amilase membantu dalam pemecahan pati.
(1) Penyerapan Karbohidrat.
Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Monosakarida
yang sangat penting adalah glukosa. Glukosa disalurkan ke seluruh
tubuh yang membutuhkan melalui peredaran darah untuk
dioksidasi sehingga menghasilkan energi guna melakukan aktivitas
hidup. Kelebihan glukosa diubah menjadi glikogen sebagai cadangan
energi.
(2) Penyerapan Protein.
Protein diserap dalam bentuk asam amino oleh kapiler darah usus.
Dari usus, asam amino diangkut ke hati dan di dalam hati asam
amino akan diubah sesuai dengan kebutuhan.
(3) Penyerapan Lemak
Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserin.Asam lemak
dan gliserin diserap oleh pembuluh kil. Mekanisme penyerapan
lemak adalah sebagai berikut.
(a) Asam lemak direaksikan dengan asam karbonat membentuk
senyawa sabun yang diserap oleh sel jonjot usus.
(b) Gliserin diserap oleh sel jonjot usus.
(c) Di dalam sel jonjot usus dilepaskan asam karbonat sedangkan
asam lemak dan gliserin membentuk lemak. Kemudian lemak
diangkut oleh pembuluh kil menuju ke vena bawah selangka.
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g) Usus Besar (Intestinum crassum)
Usus besar terdiri atas usus tebal (kolon) dan poros usus (rektum).
Makanan yang kita makan tidak semuanya diserap oleh ileum. Makanan
yang tidak diserap ini akan masuk ke dalam kolon dan di dalam kolon,
sisa makanan akan dibususkkan oleh bakteri Escherichia coli yang
terdapat di dalam kolon.

h) Anus
Anus adalah lubang yang merupakan muara akhir dari saluran
pencernaan. Dinding anus terdiri atas dua lapis otot, yaitu otot lurik dan
otot polos. Otot lurik yaitu lapisan otot yang langsung membatasi lubang
anus, sedangkan otot polos yaitu yang terdapat di dalamnya.

2) Kelenjar Pencernaan
a) Kelenjar Ludah
Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur (saliva). Kelenjar ludah
dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu:
(1) Kelenjar parotis, terletak di bawah telinga
(2) Kelenjar submandibularis, terletak di rahang bawah
(3) Kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah.
Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Selain itu,
ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan
basah. Rangsang untuk pembentukan saliva (air liur) adalah: adanya
makanan dalam mulut, dan melihat, mencium dan memikirkan makanan.
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Fungsi saliva (ludah) adalah untuk membantu pembentukan bolus
makanan dan berperan sebagai pelumas untuk mempermudah menelan.
Didalam ludah terdapat enzim ptialin (amilase). Enzim ptialin berfungsi
mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat
(amilum) menjadi gula sederhana (maltosa). Maltosa mudah di cerna
oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim ptialin bekeja dengan baik
pada PH antara 6,8 - 7 dan suhu 37oC.
b) Kelenjar di Lambung
Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai
kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung
mengandung air lendir (musin), asam lambung, enzim renin, dan enzim
pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung
asam lambung.
Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang
masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan
pepsinogen menjadi pepsin-pepsin yang berfungsi memecah protein
menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan
protein susu (kasein) yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan
enzim pepsin menunjukkan bahwa di dalam lambung terjadi proses
pencernaan kimiawi. Selain menghasilkan enzim pencernaaan, dinding
lambung juga menghasilkan hormon gastrin. Hormon gastrin berfungsi
untuk mengeluarkan (sekresi) getah lambung.
c) Kelenjar di Usus
Pada dinding usus halus banyak terdapat kelenjar yang mampu
menghasilkan getah usus. Getah usus mengandung enzim-enzim seperti
berikut.
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(1) Sukrase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan
sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa.
(2) Maltase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan
maltosa menjadi dua molekul glukosa.
(3) Laktase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan
laktosa menjadi glukosa dan galaktosa.
(4) Enzim peptidase, berfungsi membantu mempercepat proses
pemecahan peptida menjadi asam amino.

d) Hati
Fungsi hati yang pertama yaitu sebagai pemproduksi cairan empedu
untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Hati juga
memegang peranan penting pada metabolisme tiga bahan makanan yang
dikirimkan oleh vena porta setelah diabsorbsi oleh tubuh dari usus,
bahan makanan tersebut adalah karbohidrat, protein, dan lemak.
Cairan empedu berwarna kuning kehijauan, 86% berupa air, dan tidak
mengandung enzim. Akan tetapi, mengandung mucin dan garam empedu
yang berperan dalam pencernaan makanan. Cairan empedu tersusun
atas bahan-bahan berikut:
(1) Air, berguna sebagai pelarut utama.
(2) Mucin, berguna untuk membasahi dan melicinkan duodenum agar
tidak terjadi iritasi pada dinding usus.
(3) Garam empedu, mengandung natrium karbonat yang mengakibatkan
empedu bersifat alkali. Garam empedu juga berfungsi menurunkan
tegangan permukaan lemak dan air (mengemulsikan lemak).
Empedu mengalir dari hati melalui saluran empedu dan masuk ke usus
halus. Dalam proses pencernaan ini, empedu berperan dalam proses
pencernaan lemak, yaitu sebelum lemak dicernakan, lemak harus
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bereaksi dengan empedu terlebih dahulu. Selain itu, cairan empedu
berfungsi menetralkan asam klorida dalam kimus, menghentikan
aktivitas pepsin pada protein, dan merangsang gerak peristaltik usus.
e) Pankreas
Getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini
berperan sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pankreas
ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang
menghasilkan hormone insulin. Hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel
berbentuk pulau- pulau yang disebut pulau-pulau langerhans. Insulin ini
berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah diabetes
melitus.
Getah pankreas ini dari pankreas mengalir melalui saluran pankreas
masuk ke usus halus. Dalam pancreas terdapat tiga macam enzim, yaitu
lipase yang membantu dalam pemecahan lemak, tripsin membantu
dalam pemecahan protein, dan amylase membantu dalam pemecahan
pati.
Salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup adalah makanan. Untuk
menyerap gizi yang terkandung, makanan harus dicerna terlebih dahulu.
Perubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang
lebih sederhana disebut proses pencernaan makanan.
Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan
makanan. Proses tersebut di mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut
makanan dipotong-potong oleh gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham,
sehingga makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Waktu pencernaan,
makanan tersebut diproses menjadi sari makanan yang diserap oleh jonjot
usus dan sisa makanan dikeluarkan melalui poros usus. Sari makanan hanya
dapat diserap dan diangkut oleh darah dan getah bening bila larut di
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dalamnya, kemudian makanan tersebut didistribusikan ke bagian tubuh yang
membutuhkannya.
Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam
mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun
proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut.
1) Ingesti: pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut.
2) Mastikasi: proses mengunyah makanan oleh gigi.
3) Deglutisi: proses menelan makanan di kerongkongan.
4) Digesti: pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana
dengan bantuan enzim, terdapat di lambung.
5) Absorpsi: proses penyerapan, terjadi di usus halus.
6) Defekasi: pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk
tubuh melalui anus.

Pencernaan Mekanik dan Kimiawi pada Manusia
Walaupun zat makanan telah dilumatkan atau dihancurkan dalam rongga
mulut tetapi belum dapat diserap oleh dinding usus halus. Karena itu,
makanan harus diubah menjadi sari makanan yang mudah larut. Dalam proses
ini dibutuhkan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar
pencernaan.
Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua
macam seperti berikut.
1) Proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta
peremasan yang terjadi di lambung.
2) Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzimenzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar
menjadi molekul yang berukuran kecil.
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Jenis-Jenis Gangguan pada Sistem Pencernaan Manusia
Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola
makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Di antara
gangguan-gangguan ini adalah diare, sembelit, dan tukak lambung.

1) Diare
Diare merupakan gangguan yang disebabkan infeksi pada kolon. Infeksi ini
terjadi karena bakteri tertentu (misalnya E.coli, V.cholerae, dan Aeromonas
sp.) atau sebab-sebab lain misalnya stes, makanan tertentu. Hal tersebut
mengganggu proses penyerapan air sehingga feses keluar dalam bentuk
cair. Mekanisme diare apabila kim dari lambung mengalir ke usus halus
terlalu cepat maka feses banyak mengandung air. Diare dalam waktu lama
menyebabkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga terjadi
dehidrasi.
2) Konstipasi (Sembelit)
Sembelit terjadi jika kim masuk ke usus halus bergerak sangat lambat.
Akibatnya, air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan
kering. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang
berupa tumbuhan berserat dan banyak mengkonsumsi daging.
3) Nyeri pada tukak Lambung (maag)
Maag adalah peradangan yang terjadi pada dinding lambung (ulkus). Hal
tersebut disebabkan asam (HCl) yang dihasilkan lambung terlalu banyak
sehingga mengikis dinding lambung. Tukak lambung menyebabkan
berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut.
Tukak lambung dapat pula disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu.
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Upaya Menjaga Kesehatan Sistem Pencernaan
Pencernaan merupakan organ tubuh yang sangat penting dan harus dijaga
kesehatannya, karena setiap hari makanan dan minuman diolah dalam organ
pencernaan lalu disalurkan ke seluruh tubuh untuk menjadi makanan bagi
organ tubuh lainnya.
Pola makan yang tidak teratur, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi
buah dan sayur, serta terlalu cepat menelan makanan adalah beberapa hal
yang menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan. Stres juga menjadi
penyebab utama gangguan pencernaan masyarakat dewasa ini. Gangguan
pencernaan dapat berupa mual, kembung, nyeri pada ulu hati, bahkan kanker
usus yang timbul karena usus mengalami infeksi akibat bekerja lebih keras
sewaktu mencerna makanan yang kurang serat.
Berikut beberapa cara menjaga kesehatan sistem pencernaan makanan:
a. Kunyah makanan dengan baik
Semakin lama kita mengunyah makanan, maka semakin mudah makanan
itu dicerna oleh tubuh dan juga dapat menghasilkan enzim lebih banyak.
Mengunyah yang lama hingga makanan lembut adalah baik untuk
pencernaan. Tak perlu sampai 32 kali, tapi tidak kurang dari 10-12 kali agar
makanan tidak membebani usus.
b. Konsumsi makanan berserat
Tak hanya membantu sistem pencernaan, makanan berserat juga dapat
mencegah penyakit seperti diabetes, penyakit jantung koroner, wasir,
kanker usus besar, menurunkan kadar gula darah dan juga menurunkan
kadar kolesterol di dalam saluran pembuluh darah. Sayuran, buah-buahan,
biji-bijian dan kacang-kacangan adalah sumber utama serat.
c. Minum air
Sistem pencernaan bisa berlangsung sangat lambat bila Anda tidak bisa
memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Air membantu pergerakan
makanan, melarutkan makanan, mengatur konsentrasi makanan yang
dicerna tubuh dan membantu penyerapan zat gizi oleh tubuh.
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d. Hindari makanan dan minuman yang dingin
Makanan dan minuman yang sangat dingin menyebabkan kontraksi pilorus,
katup

yang

memisahkan

lambung

dengan

duodenum,

sehingga

memperlambat pergerakan makanan yang dicerna. Selain itu, lambung
akan bekerja lebih untuk menghangatkan makanan, sehingga makanan
lebih lama tinggal di lambung.
e. Makan secara teratur
Makan

secara

teratur

membantu

mengoptimalkan

kerja

sistem

pencernaan. Perut yang kosong menimbulkan nyeri dan kembung. Oleh
karena itu, usahakan untuk makan secara teratur dengan menyebar waktu
makan Anda menjadi 3 kali makan besar dan 2 kali makan ringan setiap
hari.
f. Atasi stress
Stress yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan pencernaan
misalnya produksi asam lambung berlebihan. Upayakan secara positif
untuk mengatasi stress. Anda bisa mengelola stress dengan cara melakukan
latihan pernapasan atau pergi berlibur.
g. Jagalah kebersihan
Jagalah kebersihan tangan dan makanan dari kuman-kuman merugikan bila
Anda tidak ingin mengalami diare. Penyakit ini banyak terjadi, umumnya
karena kurangnya kebersihan makanan dan minuman.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik sistem pencernaan pada manusia
yang muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh
peserta didik. Selain itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara
mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan,
sehingga dapat dijadikan acuan oleh saudara ketika mengembangkan soal
untuk topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga
saudara dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu pada indikator
pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik pencernaan pada manusia merupakan topik yang muncul pada soal UN
di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini
termasuk yang kurang berhasil di jawab oleh peserta didik di lingkup nasional.
Berikut ini pembahasan soal-soal topik sistem pencernaan pada manusia.
Soal :
1. Perhatikan tabel di bawah ini!
No

Enzim

Fungsi Enzim

1.

Amilase

Mencerna amilum menjadi maltosa

2.

Pepsin

Mencerna protein menjadi asam amino

3.

Lipase

Mencerna lemak menjadi asam lemak

4.

Tripsin

Mencerna kaseinogen menjadi kasein

Hubungan yang tepat antara enzim dan fungsinya pada tabel di atas
ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1 dan 2
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B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
Jawaban : B
Pembahasan :
Berikut organ pencernaan dan enzim pencernaan pada manusia :
Mulut


Enzim ptialin, mengubah amilum menjadi maltosa

Lambung


Enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton



Enzim renin, mengubah protein menjadi kasein (protein susu) &
mengendapkan kasein susu



Enzim lipase gastrik, mengubah lemak menjadi asam lemak



Asam klorida, membunuh bakteri atau kuman yang masuk melalui
makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin

Pankreas


Enzim amilase, mengubah amilum menjadi maltosa & glukosa



Enzim lipase steapsin, mengemulsi Lemak menjadi asam lemak & gliserol



Enzim tripsin, mengubah protein (pepton) menjadi polipeptida (asam
amino)

Kelenjar usus


Enzim enterokinase (enzim khusus), berfungsi untuk mengubah
tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas



Enzim maltase, berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa



Enzim laktase, berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan
galaktosa



Enzim sukrase, berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan
fruktosa
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Enzim paptidase, berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam
amino



Enzim lipase usus, berfungsi untuk mengubah Lemak menjadi asam lemak
dan gliserol



Enzim erepsin/dipeptidase, berfungsi untuk mengubah dipeptida atau
pepton menjadi asam amino



Enzim disakarase, berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi
monosakarida

2. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut!

Zat gizi utama dari kedelai tempe yang kita konsumsi akan dicerna secara
kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh organ nomor ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jawaban : D
Pembahasan :
Zat gizi utama tempe adalah protein
(lihat pembahasan pada soal sebelumnya)
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3. Perhatikan tabel hasil uji makanan berikut!
Bahan
Makanan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Reaksi/perubahan warna setelah ditetesi larutan
Lugol
Fehling A dan B
Biuret
Biru tua
Merah tua
Tetap
kehitaman
Coklat
oranye
Tetap
coklat
Merah tua
Ungu
Biru tua
tetap
Tetap
kehitaman
Coklat
oranye
ungu
Merah coklat
Merah tua
Kuning
kecoklatan
Biru tua
Oranye
Ungu muda
kehitaman
kuning
ungu
ungu

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang memiliki
kandungan amilum paling tinggi adalah ...
A. (1), (3), dan (6)
B. (1), (4), dan (7)
C. (2), (3), dan (5)
D. (5), (7), dan (8)
Jawaban : B
Pembahasan :
Berikut tabel indikator uji makanan:
No

Reagen

Warna Indikator

Kandungan Zat

1

Lugol (Iodin)

Biru gelap

Karbohidrat (Amilum)

2

Benedict (Fehling A & B)

Oranye/Jingga

Glukosa

3

Biuret

Ungu

Protein

4

Kertas

Kertas menjadi transparan

Lemak
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran
: IPA
Alokasi Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
: ………………………
Tahun Pelajaran
: .........................
NO
1
2
3

4

Kompetensi
yang Diuji

Menganalisis
sistem
pencernaan
pada manusia
dan memahami
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan,
serta upaya
menjaga
kesehatan
sistem
pencernaan

Lingkup
Materi
Struktur dan
Fungsi
Makhluk
Hidup

Materi

Indikator Soal

Sistem
Disajikan gambar organ pencernaan manusia, peserta
Pencernaan pada dapat menganalisis proses dan hasil pencernaan
Manusia
secara mekanik pada manusia
Disajikan gambar organ pencernaan manusia, peserta
dapat menganalisis proses dan hasil pencernaan
secara kimiawi pada manusia
Disajikan beberapa gejala penyakit, peserta dapat
mengidentifikasi gangguan yang berhubungan dengan
sistem pencernaan manusia.
Disajikan beberapa pernyataan, peserta dapat
mengaitkan aktivitas yang dilakukan dengan upaya
dalam memelihara kesehatan lambung.

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

PG

2

L3

PG

3

L1

PG

4

L3

PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII

Kurikulum
Bentuk Soal

:
: PG

: IPA

Nama Penyusun

: YP

Menganalisis
sistem pencernaan
pada manusia dan
memahami
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
pencernaan

Buku
Sumber :

Nomor
Soal

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

v

Penalar
an

Perhatikan gambar organ pencernaan pada manusia
berikut ini.

1

LINGKUP
MATERI
Struktur
dan
Fungsi
Makhluk
Hidup

MATERI
Sistem Pencernaan
pada Manusia

INDIKATOR
SOAL

Disajikan gambar
organ pencernaan
manusia, peserta
dapat menganalisis
proses dan hasil
pencernaan secara
mekanik
pada
manusia

Kunci
Jawaban

C

Partikel makanan yang semula berukuran besar diubah
menjadi partikel yang lebih kecil terjadi pada organ yang
ditunjukan nomor ....
A. 1 dan 3
B. 1 dan 4
C. 1 dan 6
D. 1 dan 8
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII

Kurikulum
Bentuk Soal

:
: PG

: IPA

Nama Penyusun

: YP

Menganalisis
sistem
pencernaan pada
manusia dan
memahami
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
pencernaan

Buku
Sumber :

Nomor
Soal

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

v

Penalaran

Perhatikan gambar organ pencernaan pada manusia
berikut ini.

2

LINGKUP
MATERI
Struktur
dan
Fungsi Makhluk
Hidup

MATERI
Sistem
Pencernaan pada
Manusia

INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
organ pencernaan
manusia, peserta
dapat
menganalisis
proses dan hasil
pencernaan secara
kimiawi
pada
manusia
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Kunci
Jawaban

C

Enzim yang berfungsi menghidrolisis lemak dihasilkan
oleh organ nomor ...
A. 1, 5, dan 6
B. 5, 6, dan 7
C. 6, 7, dan 8
D. 6, 8, dan 9
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII

Kurikulum
Bentuk Soal

:
: PG

: IPA

Nama Penyusun

: YP

Menganalisis
sistem
pencernaan pada
manusia dan
memahami
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
pencernaan

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

mengkonsumsi daging. Beberapa hari ini Reino mengeluh

3

gejala yang dialami Reino, dapat dipastikan bahwa Reino

kesulitan buang air besar. Dari kebiasaan pola makan dan
menderita ...
A. Konstipasi
B. Diare
C. Tukak lambung

Struktur
dan
Fungsi Makhluk
Hidup

D. Busung lapar

MATERI
Sistem
Pencernaan pada
Manusia

Disajikan
beberapa gejala
penyakit, peserta
dapat
mengidentifikasi
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan
manusia.

Penalaran

Reino jarang sekali makan sayuran, dia lebih banyak

LINGKUP
MATERI

INDIKATOR
SOAL

v

Kunci
Jawaban

A
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII

Kurikulum
Bentuk Soal

:
: PG

: IPA

Nama Penyusun

: YP

Menganalisis
sistem
pencernaan pada
manusia dan
memahami
gangguan yang
berhubungan
dengan sistem
pencernaan, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
pencernaan

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

v

Penalaran

Perhatikan pernyataan di bawah ini.
Nomor
Soal
4

LINGKUP
MATERI

1
2
3
4
5

Upaya memelihara kesehatan pencernaan
Mengkonsumsi makanan berserat
Banyak minum air putih
Mengunyah makanan dengan baik
Menghindari makanan dan minuman yang dingin
Menghindari stress

Untuk menjaga kesehatan lambung, upaya yang dapat kita

Struktur
dan
Fungsi Makhluk
Hidup

lakukan diantaranya ditunjukkan oleh nomor ...

MATERI

B. 1 dan 5

Sistem
Pencernaan pada
Manusia

C. 2 dan 4

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
beberapa
pernyataan,
peserta dapat
mengaitkan
aktivitas yang
dilakukan dengan
upaya dalam
memelihara
kesehatan
lambung.
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A. 1 dan 3

D. 4 dan 5
Kunci
Jawaban

D
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.5. Menganalisis sistem
pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan
dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem
pencernaan, dan 4.5 Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan
mekanis dan kimiawi di kelas VIII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat
diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu mancapai level analisis
(C4). Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara melatihkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan
menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti
Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk
mengembangkan kreativitasnya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik sistem pencernaan pada manusia menggunakan
model discovery learning dan pembelajaran saintifik, dengan metode praktik
dan diskusi melalui tiga kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model
pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi,
pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk
memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan
keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik
memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada subtopik sistem pencernaan pada
manusia terdiri atas: 1) Jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia dan
fungsinya; 2) Organ dan Proses Sistem Pencernaan Manusia; 3) Pencernaan
mekanik dan kimiawi pada manusia; 4) Jenis-jenis gangguan pada sistem
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pencernaan manusia; 5) Upaya-upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan.
Subtopik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
subtopik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan artikel
mengenai penyakit diare yang menjadi penyebab utama kematian pada bayi
dan anak balita di Indonesia. Selain itu, fenomena kontektual lainnya dapat
disajikan oleh Saudara, di antaranya makanan junk food, masih adanya
penderita busung lapar dan obesitas, dan maraknya gaya hidup diet di
kalangan anak muda. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual
melalui penyajian berita yang terdapat di media informasi atau mendorong
peserta didik menggali informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan bervariasi pada taraf
level kogintif mulai C1 sampai C4 (L1, L2, dan L3). Oleh karena itu, Saudara
perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami sub topik ini dengan baik.
Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik
ini pada tingkat level berpikir tingkat tinggi. Artinya, saudara memfasilitasi
peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedepankan
kemampuan berpikir tingkat tinggi.

80

Unit Pembelajaran
Sistem Pencernaan pada Manusia

UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta didik
yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik

81

4

Skor
< 70

70-79

80-89
> 90
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Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda
memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
:

Unit Pembelajaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI
MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP)
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik sistem peredaran darah pada manusia. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar
pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang
disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam
memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga
aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik peredaran darah pada manusia di kehidupan
sehari-hari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan
dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran,
lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk
memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru,
maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan
sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan,
masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem peredaran darah,
melakukan percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai
kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik sistem peredaran darah pada manusia yang dikembangkan pada bahan
bacaan terdiri atas subtopik Struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah
pada manusia, Mekanisme peredaran darah pada manusia, Gangguan pada
sistem peredaran darah manusia, dan Upaya dalam memelihara kesehatan
sistem peredaran darah manusia. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan lima
buah LKPD, yaitu LKPD 1. Identifikasi Organ-Organ Peredaran Darah pada
Manusia; LKPD 2. Mekanisme Peredaran Darah pada Manusia; LKPD 3.
Pengaruh Aktivitas pada Frekuensi Denyut Jantung; LKPD 4. Gangguan dan
Penyakit pada Sistem Peredaran Darah Manusia; dan LKPD 5. Pencegahan
Gangguan dan Penyakit pada Sistem Peredaran Darah Manusia. LKPD
dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VIII. Kompetensi Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.7 Menganalisis sistem peredaran
darah pada manusia dan
memahami gangguan pada
sistem peredaran darah, serta
upaya menjaga kesehatan
sistem peredaran darah

Target Kompetensi
1. Menganalisis sistem peredaran
darah pada manusia
2. Memahami gangguan pada
sistem peredaran darah
3. Memahami upaya menjaga
kesehatan sistem peredaran
darah

4.7 Menyajikan hasil percobaan
pengaruh aktivitas (jenis,
intensitas, atau durasi) pada
frekuensi denyut jantung

1. Menyajikan hasil percobaan
pengaruh
aktivitas
(jenis,
intensitas, atau durasi) pada
frekuensi denyut jantung

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.7 dan 4.7 di kelas VIII
dikembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan tiga
indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Rincian
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indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.7 dan 4.7 di kelas VIII
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rincian Indikator KD 3.7 dan 4.7
IPK Pengetahuan
Indikator Pendukung
3.7.1 Mengidentifikasi organorgan sistem peredaran
darah pada manusia
3.7.2 Menjelaskan struktur organorgan sistem peredaran pada
manusia.
3.7.3 Mengidentifikasi fungsi
organ-organ sistem
peredaran darah pada
manusia.
3.7.4 Menjelaskan mekanisme
peredaran darah pada
manusia.
3.7.5 Menentukan fungsi organorgan sistem peredaran
darah pada mekanisme
peredaran darah pada
manusia.
Indikator Kunci
3.7.6 Menganalisis sistem
peredaran darah pada
manusia
3.7.7 Menjelaskan berbagai
gangguan pada sistem
peredaran darah manusia
3.7.8 Menjelaskan upaya dalam
memelihara kesehatan sistem
peredaran darah manusia
Indikator Pengayaan
3.7.9 Menyimpulkan faktor-faktor
yang mempengaruhi
frekuensi denyut jantung
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IPK Keterampilan
4.7.1 Melakukan percobaan
pengaruh aktivitas (jenis,
intensitas, atau durasi) pada
frekuensi denyut jantung
4.7.2 Membuat laporan hasil
percobaan pengaruh
aktivitas (jenis, intensitas,
atau durasi) pada frekuensi
denyut jantung

4.7.3 Mempresentasikan laporan
hasil percobaan pengaruh
aktivitas (jenis, intensitas,
atau durasi) pada frekuensi
denyut jantung
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Mati Muda karena Serangan Jantung
Serangan jantung kerap menjadi penyebab kematian mendadak, bahkan pada
orang yang masih tergolong muda. Beberapa waktu terakhir, sering kita
mendengar kabar duka atas meninggalnya beberapa artis muda secara
mendadak yang diduga disebabkan oleh serangan jantung. Berikut beberapa
artis yang meninggal akibat serangan jantung :
1. Mike Mohede, 32 tahun, meninggal setelah bermain Play Station (PS)
bersama temannya di rumah
2. Hendrik Ceper, 37 tahun, meninggal setelah sempat mengalami koma
3. Ade Namnung, 34 tahun, meninggal karena serangan jantung dan stroke
4. Irene Justine, 22 tahun, meninggal setelah tiba-tiba jatuh pingsan saat
menjadi peserta kuis di acara TV
5. Adjie Masaid, 43 tahun, meninggal usai bermain bola
Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan tahun 2013, sebanyak 39%
penderita jantung di Indonesia berusia 44 tahun ke bawah. Menariknya, 22%
diantaranya berumur 15 – 35 tahun yang merupakan masa fisik produktif
dalam kehidupan manusia.
Faktor lain yang mesti diwaspadai adalah tingginya persentase pengidap
jantung koroner di usia muda. Hampir 27 persen kasus jantung koroner di
Indonesia terjadi pada kelompok usia 35 tahun ke bawah, dengan 12
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Mayoritas penderita penyakit jantung koroner disebabkan aliran darah ke
jantungnya terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung
ini dikenal dengan istilah aterosklerosis dan merupakan penyebab utama
penyakit jantung koroner.
Selain dapat mengurangi suplai darah ke jantung, aterosklerosis juga dapat
menyebabkan terbentuknya trombosis atau penggumpalan darah. Jika ini
terjadi, aliran darah ke jantung terblokir sepenuhnya dan serangan jantung
pun terjadi. Faktor pemicu aterosklerosis meliputi kolesterol yang tinggi,
merokok, diabetes, serta tekanan darah tinggi.
Tingginya angka jantung koroner tak lepas dari angka obesitas pada kelompok
di bawah 30 tahun yang juga meningkat. Diperkirakan 30 persen orang di
bawah 30 tahun di Indonesia mengalami kegemukan. Tingginya angka
obesitas berdampak ancaman penyakit kardiovaskular.
Hal ini diamini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Pirngadi Medan, dr
Amran Lubisini. Dia mengatakan kasus penyakit jantung saat ini terus
meningkat dan justru sekarang yang diserang kalangan usia muda berumur
30-an. "Sementara kalau dulu dalam literatur kedokteran, biasanya risiko
jantung menyerang usia 40 tahun untuk laki laki, sedang perempuan di atas
55 tahun," katanya.
Ia mengatakan penyebab usia muda terserang penyakit jantung ini
diantaranya karena pola hidup, stres tinggi, lingkungan tidak sehat, dan pola
makan salah yang berujung pada obesitas. “Kalau dibandingkan tahun 2012,
jumlah penderita penyakit jantung saat ini meningkat sekitar 20 sampai 30
persen, dan mayoritas adalah anak muda,” katanya.
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Menjaga asupan makanan dan mengontrol berat badan agar tetap ideal itu
penting, tetapi bukan berarti anak muda bisa terbebas sepenuhnya dari
ancaman serangan jantung, terbukti dari kasus yang menimpa Irena dan Adji
Masaid. Sebuah statistik memaparkan kasus kematian yang menimpa
olahragawan di Amerika Serikat. Sebanyak 16% diantaranya adalah serangan
jantung dadakan. Faktor penyebabnya adalah kardiomiopati hipertrofik, yakni
otot jantung yang menebal dan cenderung kaku karena terlalu diforsir
berlebihan. Banyak faktor yang menyebabkan hipertrofik, tetapi yang lebih
sering terjadi karena diakibatkan faktor genetik.
Di luar itu, seseorang yang terlihat sehat tidak bisa diartikan dia 100% sehat
total. Stres yang berlebihan juga bisa jadi penyebab serangan jantung dadakan.
Stres yang sangat mendadak dan cukup berat dalam waktu singkat itu bisa
menyebabkan banyak hal yang terjadi dan mengganggu sistem tubuh
terutama pembuluh darah dan menyebabkan hipertensi.
Sumber :
Aqwam Fiazmi Hanifan, https://tirto.id/meningkatnya-tren-mati-mudakarena-serangan-jantung-bkma, diunduh tanggal 26 Maret 2019
https://nakita.grid.id/read/02892002/selain-arief-rivan-berikut-sederetartis-yang-meninggal-dunia-akibat-serangan-jantung?page=all,
diunduh tanggal 26 Maret 2019

97

Kasus

kematian

mendadak

akibat

serangan

jantung

seperti

yang

diinformasikan dalam artikel di atas berkaitan dengan materi Sistem
Peredaran Darah pada Manusia. Dari artikel di atas diketahui bahwa
aterosklerosis merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner karena
selain mengurangi suplai darah ke jantung, aterosklerosis juga dapat
menyebabkan terbentuknya trombosis atau penggumpalan darah. Dalam
artikel tersebut dipaparkan pula beberapa pemicu terjadinya serangan
jantung.
Pemahaman yang baik mengenai materi Sistem Peredaran Darah pada
Manusia dapat membekali peserta didik agar mampu menghindari terjadinya
gangguan pada sistem peredaran darah.
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SOAL-SOAL UN

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Sistem Peredaran Darah pada Manusia
pada Kompetensi Dasar 3.7. Menganalisis sistem peredaran darah pada
manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya
menjaga kesehatan sistem peredaran darah, di kelas VIII (Permendikbud
Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada topik Sistem Peredaran Darah pada Manusia.
1. Contoh soal UN tahun 2016
No.
1.

Soal
Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ...
A. Dindingnya tipis, penghubung antara pembuluh balik dan nadi
B. Dindingnya tebal, penghubung antara sel-sel dalam tubuh
C. Dindingnya tipis, penghubung antara jantung dan pembuluh darah
D. Dindingnya tebal, penghubung antara jantung dan pembuluh darah

Identifikasi
Level Kognitif

:

1

Indikator

:

3.7.2. Menjelaskan struktur organ-organ sistem peredaran

yang

pada manusia.

Bersesuaian
Diketahui

:

Nama organ sistem peredaran darah

Ditanyakan

:

Ciri-ciri pembuluh kapiler

Materi yang

:

Struktur organ peredaran darah

dibutuhkan
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No.

Soal
Pembuluh balik (vena) mempunyai ciri sebagai berikut ...

2.

A. Denyut tidak terasa, dinding tipis tidak elastis, darah mengalir dari
seluruh tubuh menuju ke jantung
B. Denyut tidak terasa, dinding tipis elastis, darah mengalir dari seluruh
tubuh menuju ke jantung
C. Denyut tidak terasa, dinding tipis tidak elastis, darah mengalir dari
jantung ke seluruh tubuh
D. Denyut terasa, dinding tipis tidak elastis, darah mengalir dari jantung ke
seluruh tubuh
Identifikasi
Level Kognitif

:

Indikator

: 3.7.2. Menjelaskan struktur organ-organ sistem peredaran

yang

1

pada manusia.

Bersesuaian
Diketahui

:

Nama organ sistem peredaran darah

Ditanyakan

:

Ciri-ciri vena

Materi yang

:

Struktur organ peredran darah

dibutuhkan
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2. Contoh soal UN tahun 2017
No.
1

Soal
Perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini!

Pada saat darah dipompa dari jantung menuju ke kepala dan kembali ke
jantung maka jalannya peredaran darah yang benar adalah ...
A. 1 – 7 – 8 – 4
B. 2 – 7 – 8 – 4
C. 3 – 7 – 8 – 4
D. 4 – 8 – 7 - 1
Identifikasi
Level

:

2

:

3.7.6. Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia

Diketahui

:

Gambar sistem peredaran darah manusia

Ditanyakan

:

Peredaran darah dari jantung menuju ke kepala dan kembali ke

Kognitif
Indikator
yang
Bersesuaian

jantung
Materi yang

:

Sistem peredaran darah pada manusia

dibutuhkan

101

3

Contoh soal UN tahun 2018

No.

Soal
Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi jika tekanan darah sistole dan

1

diastole di atas normal. Hipertensi dapat menyebabkan jantung harus
bekerja keras sehingga otot-ototnya menebal, hal ini dapat menyebabkan
beban terhadap pembuluh ... sehingga mudah pecah.
A. Arteri semakin besar
B. Vena semakin besar
C. Arteri semakin kecil
D. Vena semakin kecil
Identifikasi
Level

:

2

:

3.7.7. Menjelaskan berbagai gangguan pada sistem peredaran

Kognitif
Indikator
yang

darah manusia.

Bersesuaian
Diketahui

:

Hipertensi dapat menyebabkan jantung harus bekerja keras
sehingga otot-ototnya menebal

Ditanyakan

:

Akibat dari menebalnya otot jantung

Materi yang

:

Gangguan pada sistem peredaran darah manusia

dibutuhkan
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No.

Soal

2

Bapak Syaifullah mengeluh sering buang air kecil, merasa kehausan, dan
mengantuk. Beliau melakukan pemeriksaan darahnya dan diperoleh hasil
laboratorium sebagai berikut:
No.

Jenis pemeriksaan

Hasil

Nilai normal

1

Gula darah puasa (GDP)

140 mg/dl

70-110 mg/dl

2

Gula darah 2 jam setelah

320 mg/dl

<140 mg/dl/2 jam

12.00 mg/dl

3.4 – 7.0 mg/dl

makan
3

Asam urat

4

Urea

7 mg/dl

8 – 25 mg/dl

5

Trombosit

75 x 103

150 – 400 x 103

Dari data di atas, dokter mendiagnosis penyakit Bapak Syaifullah adalah
diabetes mellitus karena ...
A. Trombositnya jauh di bawah nilai normal
B. Gula darah puasa dan setelah makan terlalu tinggi
C. Sering mengantuk karena kandungan asam uratnya terlalu rendah
D. Sering buang air kecil karena kandungan ureanya tinggi
Identifikasi
Level

:

3

:

3.7.7. Menjelaskan berbagai gangguan pada sistem peredaran

Kognitif
Indikator
yang

darah manusia.

Bersesuaian
Diketahui

:

Gejala penyakit dan hasil pemeriksaan darah

Ditanyakan

:

Alasan diagnosis berdasarkan gejala penyakit dan hasil
pemeriksaan darah

Materi yang

:

Gangguan pada sistem peredaran darah manusia

dibutuhkan
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No.

Soal

3

Alya tertidur dengan posisi tangan menekuk di belakang kepala dalam waktu
lama menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Keadaan yang dialami
Alya dapat berakibat ...
A. Nyeri pada pergelangan tangan
B. Sakit pada siku
C. Telapak tangan pegal-pegal
D. Tangan kesemutan

Identifikasi
Level

:

2

:

3.7.7

Kognitif
Indikator
yang

Menjelaskan berbagai gangguan pada sistem peredaran
darah manusia

Bersesuaian
Diketahui

:

Posisi tangan yang menyebabkan peredaran darah tidak lancar.

Ditanyakan

:

Akibat dari peredaran darah yang tidak lancar.

Materi yang

:

Gangguan pada sistem peredaran darah manusia

dibutuhkan

104

Unit Pembelajaran
Sistem Peredaran Darah pada Manusia

BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik sistem peredaran darah pada manusia. Bahan
pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan
berusaha

memfasilitasi

kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi.

Bahan

pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik yang digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum menguraikan aktivitas
pembelajaran, terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang
dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas
Struktur dan Fungsi Organ-Organ Peredaran Darah pada Manusia; Mekanisme
Peredaran Darah pada Manusia, Gangguan pada Sistem Peredaran Darah
Manusia; serta Upaya dalam Memelihara Kesehatan Sistem Peredaran Darah
Manusia. Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing
indikator yang telah ditetapkan, dapat dicapai dalam dua kali pertemuan.
Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi dua skenario
pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria
yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016).
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing pertemuan.
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Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran
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Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.7.1. Mengidentifikasi
organ-organ sistem
peredaran darah
pada manusia
3.7.2. Menjelaskan
struktur organorgan sistem
peredaran pada
manusia
3.7.3. Mengidentifikasi
fungsi organ-organ
sistem peredaran
darah pada
manusia
3.7.4. Menjelaskan
mekanisme
peredaran darah
pada manusia
3.7.5. Menentukan fungsi
organ-organ sistem
peredaran darah
pada mekanisme
peredaran darah
pada manusia

Materi/ Submateri
1. Struktur dan fungsi
organ-organ
peredaran darah
pada manusia,
2. Mekanisme
peredaran darah
pada manusia,
3. Gangguan pada
sistem peredaran
darah manusia,
4. Upaya dalam
memelihara
kesehatan sistem
peredaran darah
manusia

Aktivitas

Bentuk dan jenis

Pembelajaran

Penilaian

1. Diskusi dan
obeservasi Organorgan peredaran
darah dan Fungsinya
melalui pengamatan
video mekanisme
peredaran darah
pada manusia.
2. Diskusi dan
obeservasi
mekanisme
peredaran darah
manusia melalui
pengamatan video.
3. Diskusi jenis-jenis
gangguan pada
sistem peredaran
darah manusia
4. Diskusi upaya-upaya
menjaga kesehatan
sistem peredaran
darah manusia
5. Praktik pengaruh
aktivitas pada

1. Tes
Pengetahuan
a. Tes Tulis
Pilihan
Ganda;
b. Tes Tulis
uraian
terbuka
2. Observasi
kegiatan praktik
3. Observasi
Keterampilan
Presentasi
4. Penilaian
Produk Laporan

Media
1. Video peredaran
darah manusia
2. Artikel yang berkaitan
dengan sistem
peredaran darah
manusia
3. Alat dan bahan
praktik
4. Pemutar
video/komputer
5. LCD proyektor

Alokasi
Waktu
6 X 40’
(dilakukan
dalam dua
kali
pertemuan)

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Aktivitas

Bentuk dan jenis

Pembelajaran

Penilaian

Media

Alokasi
Waktu

frekuensi denyut
jantung.
6. Presentasi hasil
Praktik pengaruh
aktivitas pada
frekuensi denyut
jantung
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3.7.6. Menganalisis sistem
peredaran darah
pada manusia
3.7.7. Menjelaskan
berbagai gangguan
pada sistem
peredaran darah
manusia
3.7.8. Menjelaskan upaya
dalam memelihara
kesehatan sistem
peredaran darah
manusia
3.7.9. Menyimpulkan
faktor-faktor yang
mempengaruhi
frekuensi denyut
jantung
4.7.1 Melakukan
percobaan pengaruh
aktivitas (jenis,
intensitas, atau
durasi) pada
frekuensi denyut
jantung
4.7.2 Membuat laporan
hasil percobaan

Materi/ Submateri

Indikator Pencapaian
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Kompetensi
pengaruh aktivitas
(jenis, intensitas,
atau durasi) pada
frekuensi denyut
jantung
4.7.3 Mempresentasikan
laporan hasil
percobaan pengaruh
aktivitas (jenis,
intensitas, atau
durasi) pada
frekuensi denyut
jantung

Materi/ Submateri

Aktivitas

Bentuk dan jenis

Pembelajaran

Penilaian

Media

Alokasi
Waktu
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-1
Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk
mengedarkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan sebagai sumber energi ke
seluruh bagian tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga berperan
mengeluarkan zat karbondioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui
paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, dan menyebarkan
suhu tubuh secara merata. Dapatkah Saudara bayangkan bagaimana bila
tubuh kita tidak memiliki sistem peredaran darah? Organ-organ tubuh apa
saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah? Apa fungsi dari tiap organ
tersebut? Bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia? Apa saja
yang bisa mempengaruhi frekuensi denyut jantung?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) mengidentifikasi organ-organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya, serta
menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia; dan 2) praktik
pengaruh aktivitas pada frekuensi denyut jantung. Setelah melakukan
aktivitas, diharapkan saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut di atas.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 4.7.1,
dan 4.7.2 pada sub topik Struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah
pada manusia dan sub topik Mekanisme peredaran darah pada manusia.
Pertemuan ke-1 ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
dengan

sintaks

1)

Pemberian

rangsangan

(Stimulation);

2)

Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data
(Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization)
(Aryana, dkk., 2018). Pembelajaran dilakukan selama 3 X 40’.

109

1. Identifikasi Organ-Organ Peredaran Darah pada Manusia dan
Fungsinya serta Analisis Mekanisme Peredaran Darah pada Manusia
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
a. Mengidentifikasi organ-organ peredaran darah manusia berdasarkan
hasil pengamatan video
b. Menjelaskan

fungsi

organ-organ

peredaran

darah

manusia

berdasarkan hasil diskusi kelompok
c. Menganalisis mekanisme peredaran darah besar pada manusia
berdasarkan hasil pengamatan video dan diskusi kelompok
d. Menganalisis mekanisme peredaran darah kecil pada manusia
berdasarkan hasil pengamatan video dan diskusi kelompok
e. Membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada
manusia berdasarkan hasil diskusi
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 60 Menit
(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Video peredaran darah manusia;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor.

Apa yang saudara lakukan:
a.

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang.

b.

Membagikan LKPD 1. Identifikasi Organ-Organ Peredaran Darah pada
Manusia, dan LKPD 2. Mekanisme Peredaran Darah pada Manusia
kepada peserta didik. Meminta peserta didik mempelajari LKPD
terlebih dahulu.
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c.

Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang aktivitas yang perlu
dilakukan selama pengamatan video dengan bantuan LKPD 1 dan
LKPD 2.

d.

Memfasilitasi peserta didik dalam mengamati video peredaran darah
manusia untuk mengidentifikasi organ-organ peredaran darah dan
mekanisme peredaran darah manusia yang dapat diunduh di
https://www.youtube.com/watch?v=j0t8Lif8NZc

dan

https://www.youtube. com/ watch?v= N-bwLhQWLgo
e.

Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil pengamatan
dan mengisi LKPD 1 dan LKPD 2 di kelompoknya.

f.

Meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok dan meminta kelompok lain untuk menanggapi.

g.

Memfasilitasi peserta didik untuk mengkomfirmasi konten organorgan dan mekanisme peredaran darah manusia.

2. Praktik Pengaruh Aktivitas pada Frekuensi Denyut Jantung
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu :
a. menjelaskan pengaruh jenis aktivitas terhadap frekuensi denyut
jantung
b. menjelaskan pengaruh intensitas aktivitas terhadap frekuensi denyut
jantung
c. menjelaskan pengaruh durasi aktivitas terhadap frekuensi denyut
jantung
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
: 60 Menit.
(Problem Statement, Data Collection, Data Processing, Verification, dan
Generalization)
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Alat dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Stop watch

Apa yang saudara lakukan:
a.

Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing-masing.

b.

Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah:
“Bagaimanakah pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung?”

c.

Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 3. Pengaruh
Aktivitas pada Frekuensi Denyut Jantung.

d.

Memfasilitasi peserta didik melakukan praktik sesuai LKPD 3 (apabila
waktu yang tersedia tidak memungkinkan melakukan semua percobaan,
setiap kelompok dapat diminta untuk melakukan percobaan yang
berbeda, misalnya kelompok 1 percobaan pengaruh jenis aktivitas,
kelompok 2 pengaruh intensitas aktivitas, kelompok 3 pengaruh durasi
aktivitas, dst).

e.

Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaannya
dengan bahan bacaan, materi di buku paket, dan sumber lainnya yang
relevan.

f.

Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan dan materi di buku paket.

g.

Memfasilitasi peserta untuk menyusun laporan hasil praktik di
kelompoknya masing-masing.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-2
Saudara sudah membelajarkan kepada peserta didik tentang organ-organ
peredaran darah pada manusia dan fungsinya serta mekanisme peredaran
darah pada manusia. Selain itu, peserta didik sudah melakukan praktik untuk
menganalisis pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung.

112

Unit Pembelajaran
Sistem Peredaran Darah pada Manusia

Peredaran darah dapat berjalan normal jika kondisi organ-organ peredaran
darah dan mekanisme peredaran darah berjalan baik. Sistem peredaran darah
dapat terganggu apabila organ-organ peredaran darah mengalami gangguan
atau terserang penyakit. Apa saja jenis gangguan dan penyakit pada sistem
peredaran darah? Apa penyebabnya? Apa akibatnya? Bagaimana supaya kita
terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut?
Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita
lakukan aktivitas pembelajaran berikut. Aktivitas ini dibagi menjafi 2 bagian,
yaitu 1) presentasi hasil praktik pengaruh aktivitas pada frekuensi denyut
jantung serta mengidentifikasi jenis gangguan dan penyakit pada sistem
peredaran darah, penyebab, serta akibatnya; dan 2) Mengusulkan upaya
pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Setelah
melakukan aktivitas dengan baik, saudara diharapkan mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan tadi.
Aktivitas pembelajaran pada pertemuan ke-2 ini akan mencapai indikator
3.7.4., 3.7.5., 3.7.6., dan 4.7.3. pada sub topik Gangguan pada sistem peredaran
darah manusia dan sub topik Upaya dalam memelihara kesehatan sistem
peredaran darah manusia. Pertemuan ke-2 ini menggunakan model
pembelajaran saintifik dengan sintaks: 1) Mengamati; 2) menanya; 3)
mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi/mengolah informasi; dan 5)
mengomunikasikan (Aryana, dkk., 2018). Pembelajaran dilakukan selama 3 X
40’.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 4. Gangguan dan Penyakit pada
Sistem Peredaran Darah Manusia dan LKPD 5. Pencegahan Gangguan dan
Penyakit pada Sistem Peredaran Darah Manusia. Berikut rincian aktivitas
pembelajaran pertemuan ke-2.
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1. Identifikasi Gangguan dan Penyakit pada Sistem Peredaran Darah
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu
mengidentifikasi jenis gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah,
penyebab, serta akibat yang ditimbulkan melalui kegiatan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 80 menit
(mengobservasi, menanya, dan mengolah informasi)
Media, alat, dan bahan yang digunakan:
a.

Video bagaimana terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah
(Bagaimana

jantung

tersumbat

dan

cara

merawatnya

:

https://www.youtube.com/watch?v=Hfhz3J54VO4)
b.

Artikel tentang serangan jantung di kalangan usia muda (terdapat di
bagian Aplikasi di Dunia Nyata)

c.

LCD proyektor

d.

Komputer

Apa yang saudara lakukan:
a.

Mengkonfirmasi tugas penyusunan laporan hasil percobaan pengaruh
aktivitas pada frekuensi denyut jantung

b.

Meminta perwakilan kelompok untuk mepresentasikan hasil percobaan
melalui diskusi kelas. Meminta kelompok lain menanggapinya. Kemudian,
peserta didik menyimpulkan hasil kegiatannya.

c.

Memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan pengaruh aktivitas pada
frekuensi denyut jantung.

d.

Memfasilitasi peserta didik untuk menelaah artikel serangan jantung di
kalangan usia muda di kelompoknya masing-masing dan mengamati video
tentang bagaimana terjadinya penyumbatan pembuluh darah (dapat
diunduh
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https://www.youtube.com/watch?v=j0t8Lif8NZc) dengan bantuan LKPD
4.
e.

Meminta peserta didik merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil
pengamatan video dan penelaahan artikel.

f.

Meminta peserta didik melakukan studi literatur dan berdiskusi di
kelompoknya masing-masing untuk mencari jawaban dari pertanyaanpertanyaan tersebut.

g.

Memfasilitasi peserta didik di dalam kelompoknya msing-masing untuk
mengerjakan LKPD 4.

h.

Meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok. Meminta kelompok lain menanggapinya. Kemudian, peserta
didik menyimpulkan hasil kegiatannya.

i.

Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.

j.

Melakukan konfirmasi konten gangguan dan penyakit pada sistem
peredaran darah manusia melalui diskusi kelas.

2. Upaya Memelihara Kesehatan Sistem Peredaran Darah Manusia
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu
mengusulkan upaya dalam memelihara kesehatan sistem peredaran darah
manusia melalui kegiatan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
(mengasosiasi dan mempresentasikan)

: 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a. artikel tentang bahaya rokok bagi kesehatan peredaran darah
(https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3587907/merokok-picutekanan-darah-tinggi-bagaimana-faktanya

atau

https://sains.kompas.com/read/2018/06/07/040500023/begini-cararokok-diam-diam-merusak-kesehatan-jantung-anda);
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b. artikel tentang gaya hidup yang sehat bagi kesehatan peredaran darah
(https://indonesiana.tempo.co/read/90961/2016/09/27/achsanbjn/m
engatur-gaya-hidup-sehat-supaya-jantung-sehat);
c. artikel

tentang

menghindarkan

gangguan

peredaran

darah

(http://pustaka.pandani.web.id/2013/11/cara-pencegahan-gangguankelainan-dan_15.html);
d. artikel

tentang

penularan

penyakit

peredaran

darah

(https://lifestyle.bisnis.com/read/20181028/106/853903/bahayapenularan-penyakit-dari-transfusi-darah-pencegahannya).
Apa yang saudara lakukan:
1. meminta peserta didik secara berkelompok menelaah artikel yang
disediakan, selanjutnya mendiskusikan tugas yang terdapat di LKPD 5.
2. Meminta peserta didik di dalam kelompoknya berdiskusi untuk
mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan yang
terdapat di artikel, beserta usulan upaya pencegahannya di kertas karton.
Selanjutnya meminta memasang karton di dinding.
3. Meminta peserta didik melakukan kunjungan ke setiap kelompok untuk
mendiskusikan hasil telaah artikel dengan membawa buku catatan untuk
menuliskan hasil temuan penting dari setiap kelompok. Di setiap kelompok
terdapat satu penjaga yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya dan
menjawab pertanyaan temannya.
4. Meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan temuan
penting pada saat kunjungan melalui kegiatan diskusi kelas.
5. Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.
6. Melakukan konfirmasi upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada
sistem peredaran darah melalui diskusi kelas.
7. Meminta peserta didik mengikuti ulangan harian topik sistem peredaran
darah pada manusia.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini 5 buah lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran, yaitu LKPD 1. Identifikasi Organ-Organ
Peredaran Darah pada Manusia; LKPD 2. Mekanisme Peredaran Darah pada
Manusia; LKPD 3. Pengaruh Aktivitas pada Frekuensi Denyut Jantung; LKPD 4.
Gangguan dan Penyakit pada Sistem Peredaran Darah Manusia; dan LKPD 5.
Pencegahan Gangguan dan Penyakit pada Sistem Peredaran Darah Manusia.

LKPD 1. Identifikasi Organ-Organ Peredaran Darah pada
Manusia
Tujuan: Mengidentifikasi organ-organ peredaran darah manusia dan
fungsinya berdasarkan hasil pengamatan video.
Alat dan Bahan
1.

Video sistem peredaran darah manusia;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor.

Prosedur Kegiatan
1. Amati video tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada saat
mengamati, identifikasi nama organ-organ peredaran darah, fungsi dari
tiap organ, dan analisis mekanisme peredaran darah.
2. Carilah informasi melalui bahan bacaan (buku paket, internet) untuk
mengidentifikasi nama-nama organ peredaran darah, fungsinya, dan
mekanisme peredaran darah pada manusia. Diskusikan dalam kelompok
masing-masing.
3. Berdasarkan hasil pengamatan video dan diskusi, lengkapilah pernyataan
dan tabel berikut :
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Sistem organ peredaran darah pada manusia terdiri dari :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
Bagian-bagian jantung :

Nama bagian-bagian jantung

Fungsi

1. .......................................

................................................

2. .......................................

................................................

3. .......................................

................................................

4. .......................................

................................................

5. .......................................

................................................

6. .......................................

................................................

7. .......................................

................................................

8. .......................................

................................................

9. .......................................

................................................

10. ......................................

................................................

11. ......................................

................................................
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Pembuluh darah
No

Nama pembuluh
darah

Ciri-ciri

Fungsi

Jenis darah

Ciri-ciri

Fungsi

Darah
No

LKPD 2. Mekanisme Peredaran Darah pada Manusia
Tujuan :
1. Menggambarkan peredaran darah besar pada manusia berdasarkan hasil
pengamatan video
2. Menggambarkan peredaran darah kecil pada manusia berdasarkan hasil
pengamatan video
Alat dan Bahan
1. Video peredaran darah pada manusia
2. Pemutar video/komputer; dan
3. LCD proyektor.
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Prosedur Kegiatan
1. Amati video peredaran darah pada manusia
2. Gambarkanlah arah aliran peredaran darah besar pada gambar berikut.

3. Pada peredaran darah besar, darah keluar dari bagian jantung
................................................. menuju ke............................................ dan kembali ke
jantung pada bagian ...........................................
4. Gambarkanlah arah aliran peredaran darah kecil pada gambar berikut.
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5. Pada peredaran darah kecil, darah keluar dari bagian jantung
................................................. menuju ke............................................ dan kembali ke
jantung pada bagian ...........................................
6. Darah

yang

kaya

akan

......................................................

oksigen
sedangkan

keluar
darah

dari

bagian

yang

jantung

kaya

akan

karbondioksida keluar dari bagian jantung ............................................................

LKPD 3. Pengaruh Aktivitas pada Frekuensi Denyut Jantung
Tujuan :
1. Menganalisis pengaruh jenis aktivitas pada frekuensi denyut jantung
2. Menganalisis pengaruh intensitas aktivitas pada frekuensi denyut jantung
3. Menganalisis pengaruh durasi aktivitas pada frekuensi denyut jantung
Alat dan Bahan
Stopwatch
Prosedur Kegiatan
1. Pilihlah salah satu percobaan untuk melihat pengaruh aktivitas pada
fekuensi denyut jantung (jenis/intensitas/durasi)
2. Rancanglah percobaan yang akan dilakukan untuk melihat pengaruh
aktivitas pada fekuensi denyut jantung (jenis/intensitas/durasi)
3. Pilih salah satu anggota kelompok untuk diukur frekuensi denyut
jantungnya
4. Ulangi dengan 2 orang anggota lain.
5. Buatlah tabel untuk mencatat hasil percobaan tersebut.
6. Apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan yang sudah kalian
lakukan?
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LKPD 4. Gangguan dan Penyakit Sistem Peredaran Darah
Tujuan : Mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada sistem peredaran
darah manusia.
Alat dan Bahan
1. Tayangan gambar kelainan/penyakit pada sistem peredaran darah
manusia
2. LCD proyektor
3. Komputer
4. Berbagai sumber bahan bacaan tentang gangguan dan penyakit pada sistem
peredaran darah manusia
Prosedur Kegiatan
1. Amatilah tayangan gambar tentang gangguan/penyakit pada sistem
peredaran darah manusia.
2. Buatlah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan gambar
3. Carilah informasi mengenai gangguan dan penyakit yang biasa menyerang
sistem peredaran darah pada manusia dari berbagai sumber
4. Diskusikan bersama teman sekelompok jenis-jenis gangguan dan penyakit
yang sering menyerang sistem peredaran darah manusia, penyebab, serta
akibat yang ditimbulkan dari gangguan/penyakit tersebut untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat pada poin 2.
5. Tuangkan hasil diskusi kelompok ke dalam tabel berikut.
No

Jenis
gangguan/penyakit
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Penyebab

Akibat bagi tubuh
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LKPD 5. Pencegahan Gangguan dan Penyakit pada Sistem
Peredaran Darah Manusia
Tujuan : Mengusulkan upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem
peredaran darah manusia
Alat dan Bahan
1. artikel tentang serangan jantung di kalangan usia muda;
2. artikel tentang bahaya akibat pola hidup yang salah;
3. artikel tentang menghindarkan gangguan peredaran darah;
4. artikel tentang penularan penyakit yang berhubungan dengan peredaran
darah.
Prosedur Kegiatan
1. Secara berkelompok, telaahlah berbagai artikel yang telah disediakan
2. Berdasarkan hasil telaah artikel dan diskusi kelompok, isilah tabel di
bawah ini pada kertas karton.
No

Gangguan/Penyakit

Akibat bagi tubuh

Upaya pencegahan

3. Pajanglah hasil kerja kelompok kalian, dan tunjuklah satu orang
perwakilan kelompok untuk menjaga hasil kerja kelompok. Sementara
anggota kelompok yang lain berkeliling mengunjungi kelompok lain untuk
berdiskusi dan tanya jawab hasil kerja kelompok lain.
4. Diskusikan hasil temuan pada kelompok lain melalui diskusi kelas
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C. Bahan Bacaan
Zat makanan yang dihasilkan dari proses pencernaan serta oksigen yang
dihasilkan dari proses pernapasan, diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem
peredaran darah. Melalui proses respirasi seluler, zat makanan berupa
molekul organik akan dirombak dengan bantuan oksigen sehingga
menghasilkan energi yang diperlukan untuk berbagai aktivitas hidup. Limbah
yang dihasilkan dari proses pembentukan energi akan dikeluarkan dari sel
melalui peredaran darah pula.

Struktur dan Fungsi Organ-Organ Peredaran Darah pada
Manusia
a.

Jantung
Jantung merupakan otot-otot yang berfungsi khusus, terdiri atas 4 ruang,
yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan
(Gambar 1).

Gambar 1. Bagian-bagian organ jantung
(sumber : https://www.template.net)
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Masing-masing atrium dan ventrikel yang terpisah itu dihubungkan oleh
katup atrioventrikularis. Katup antara atrium kiri dan ventrikel kiri
mempunyai dua daun dan disebut valvula bikuspidalis. Katup antara atrium
kanan dan ventrikel kanan mempunyai tiga daun, disebut valvula
trikuspidalis. Dua katup atrioventrikularia itu dikokohkan oleh tali-tali
jaringan yang disebut korda tendina, menempel pada sisi-sisinya dan
mengait pada otot-otot papiler yang menonjol pada dinding ventrikel. Hal
ini menahan daun katup menutup atria ketika ventrikel sedang
berkontraksi. Katup-katup yang lain merupakan pintu ke luar dari
ventrikel. Katup-katup itu disebut valvula semilunaris, bentuknya seperti
bulan sabit. Satu katup terletak pada pintu masuk aorta, disebut katup
aorta, sedangkan yang satu lagi terletak pada pintu masuk arteri paru-paru,
disebut katup pulmonaris. Semua katup tersebut berfungsi untuk menahan
darah agar tidak mengalir balik, sehingga darah tetap mengalir dengan arah
yang seharusnya.
b. Pembuluh-pembuluh Darah
Pembuluh darah utama yang keluar dari jantung ada dua, yaitu arteri
pulmonalis dan aorta. Arteri pulmonalis bercabang ke kiri menuju paruparu sebelah kiri, dan ke kanan menuju paru-paru sebelah kanan. Arteri
pulmonalis ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari ventrikel kanan
menuju paru-paru. Darah yang dialirkan ke paru-paru itu berasal dari
seluruh tubuh, dan diantaranya mengangkut limbah respirasi berupa CO2.
Di dalam paru-paru terjadi difusi gas, CO2 dilepaskan ke dalam paru-paru,
sedangkan O2 dari paru-paru diikat oleh sel darah merah. Darah dari paruparu selanjutnya dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis kiri dan
kanan masuk ke dalam atrium kiri kemudian ventrikel kiri. Kemudian darah
yang kaya akan oksigen tersebut dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta.
Aorta dapat dibagi menjadi tiga zona, yaitu ascending aorta (bagian yang
menaik), arch of aorta (lengkung aorta), dan descending aorta (bagian yang
menurun) (Gambar 2). Pada zona ascending aorta, terdapat saluran yang
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disebut dengan arteri koroner, kiri dan kanan. Saluran ini mengalirkan
darah ke organ jantung itu sendiri untuk menyuplai otot-otot jantung.

Gambar 2. Pembagian zona pada aorta dan percabangannya
(sumber : www.anatomylibrary.us)

Aorta terus memanjang ke arah posterior agak ke kiri dari kolumna
vertebralis (selubung tulang belakang) dan arah dorsal dari rongga dada.
Ketika aorta itu terus memanjang ke arah posterior, ia bercabang menjadi
arteri-arteri besar yang mengalirkan darah pada bagian-bagian toraks,
abdomen, hingga akhirnya bercabang lagi menjadi dua arteri iliaka yang
mengalirkan darah untuk kedua kaki. Darah mengalir kembali ke jantung
dari badan dan kaki melalui vena cava inferior, sedangkan darah yang
berasal dari tangan dan kepala melalui vena cava superior. Semua aliran
tersebut akan masuk ke dalam atrium kanan. Darah dari jaringan jantung
dialirkan juga melalui sinus koronarius, yang merupakan kumpulan vena
yang berasal dari otot jantung.
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Pembuluh darah dilapisi jaringan endotelium yang licin. Dinding aorta dan
arteri tersusun dari lapisan jaringan yang kenyal dan serabut-serabut otot.
Dinding pembuluh kapiler tidak dilapisi serabut-serabut otot akan tetapi
memiliki banyak sel yang dapat berkontraksi di permukaan luarnya.
Dinding pembuluh kapiler ini merupakan tempat pertukaran zat-zat
makanan, gas, dan ampas metabolisme yang terjadi di antara aliran darah
dan jaringan.
Pembuluh balik (vena) berdinding tipis, memiliki serabut jaringan
penghubung tetapi berotot sedikit. Pembuluh vena dilengkapi dengan
serangkaian katupkatup sehingga darah dapat terus mengalir hanya satu
arah ke jantung. Dinding pembuluh arteri itu kenyal, memiliki serabut otot
yang dapat berkontraksi yang dikontrol oleh serabut saraf vasomotor.
Kontraksi serabut otot ini menyebabkan darah dapat mengalir dari satu
tempat ke tempat lain.
1) Arteri
Dalam sistem peredaran darah, terdapat 3 jenis arteri, yaitu
a) arteri berukuran besar, terdiri atas aorta, arteri pulmonalis, dan
cabang-cabangnya,
b) arteri berukuran sedang, yaitu arteri lengan, arteri kaki, arteri
organorgan internal,
c) arteri berukuran kecil yang disebut arteriola.
Dinding jenis arteri yang berukuran besar tersusun dari sejumlah
serabut jaringan penghubung yang elastik, sehingga sesuai untuk
meneruskan tekanan sistole jantung, mendorong aliran darah ke arteri
yang berukuran kecil. Jenis arteri yang berukuran sedang memiliki lebih
sedikit serabut elastik bila dibandingkan dengan yang dimiliki jenis
arteri besar. Tetapi dengan serabut-serabut otot polosnya di bawah
kontrol saraf ia mampu berkontraksi aktif. Jenis arteri yang ukurannya
paling kecil, arteriola, mempunyai dinding yang dilapisi oleh 5 – 10
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lapisan sel otot dan sedikit serabut elastik. Arteriola menyusun alat
sirkulasi dengan jumlah yang terbanyak. Oleh karena itu arteriola
memegang peranan penting dalam pengaturan tekanan darah seirama
dengan laju aliran darah ke organorgan tertentu pada keadaan yang
berbeda.
2) Vena
Diameter vena lebih besar dari pada diameter arteri, tetapi dindingnya
lebih tipis karena hanya dilapisi sedikit sel-sel otot dan serabut elastik.
Seperti pada arteri, vena juga memiliki 3 jenis ukuran, yaitu 1) vena yang
berukuran besar, 2) sedang, 3) kecil, atau disebut venula.
Beberapa vena yang berukuran kecil dan sedang mempunyai katup
saarah sehingga darah hanya mengalir ke arah jantung. Pada daerah
kaki, vena memiliki banyak katup satu arah yang berguna membantu
aliran darah ke jantung melawan gravitasi. Mengalirnya darah ke jantung
sebagian dipengaruhi oleh otot yang mengilingi vena. Bila otot itu
berkontraksi, maka vena tertekan sehingga mendorong aliran darah ke
arah jantung. Sebaliknya, bila seseorang berdiri dalam waktu lama, darah
akan tertekan di daerah kaki bagian bawah.
Tekanan darah pada vena besarnya hanya 1/10 tekanan darah di arteri.
Di samping itu, karena dinding vena itu mudah membesar maka kira-kira
75% darah mengisi vena dan hanya sekitar 20% mengisi arteri. Dinding
arteri atau vena yang berdiameter lebih besar dari 1 mm itu sendiri
disuplai oleh arteriola dan venula yang disebut vasa vasarum.
3) Pembuluh Kapiler
Dinding pembuluh kapiler sangat tipis, tersusun hanya selapis sel epitel.
Beberapa jenis pembuluh kapiler melayani khusus organ-organ tertentu,
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seperti ginjal dan kelenjar endokrin. Pada orang dewasa, diperkirakan
panjang pembuluh kapiler mencapai 100.000 km. Diameter pembuluh
kapiler sangat pendek, yaitu ±10 μm, sehingga hanya bisa dilewati satu
persatu sel darah merah saja. Sel-sel darah putih yang berukuran besar
harus mengubah bentuk untuk dapat melewatinya. Pada pembuluh
kapiler ini terjadi pertukaran cairan atau difusi zat-zat tertentu di antara
aliran darah dan jaringan-jaringan yang dilayaninya secara efesien.
Efisiensi ini didukung karena kondisi dindingnya yang tipis, luasnya
daerah permukaan, dan laju aliran darah yang lambat.

Gambar 3. Struktur pembuluh darah
(Sumber : Reece, J.B., et.al., 2014)

c. Darah
Darah sebenarnya dikelompokan ke dalam jaringan penunjang. Darah
merupakan medium transportasi zat-zat yang diperlukan untuk hidup,
yaitu oksigen, zat-zat nutrisi, dan pengeluaran zat-zat buangan seperti
karbondioksida. Darah juga merupakan medium komunikasi dan regulasi.
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Rata-rata orang dewasa mempunyai 5 - 6 liter darah, yang membentuk 8%
berat tubuh total.
Berbeda dengan jaringan penunjang yang lain, darah mempunyai matriks
yang berbentuk cair, disebut plasma. Darah terdiri dari 55% plasma yang
didalamnya terkandung air, garam, protein terlarut, serta substansi yang
diangkut oleh darah. Sedangkan 45% lainnya terdiri dari sel darah merah
(eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan keping-keping darah (platelet).
1) Plasma Darah
Plasma darah merupakan larutan zat-zat organik dan organik, yang
mengandung 91 – 92 % air. Hampir semua zat organik dalam plasma ini
berupa protein plasma. Komponen-komponen lainnya adalah enzim,
hormon, glukosa, asam amino, lemak, dan buangan nitrogen dalam
bentuk urea dan asam urin. Sedangkan larutan zat anorganik terutama
adalah larutan natrium klorida. Komposisi komponen penyusun plasma
darah dapat Anda amati pada tabel berikut.
Tabel 4. Komposisi dan Fungsi Komponen Plasma Darah
Plasma
Komponen
Fungsi
Air
Pelarut
Ion
Natrium
Keseimbangan osmotik, pH buffer,
Kalium
regulasi permeabilitas membran
Kalsium
Magnesium
Klorida
Bikarbonat
Protein
Albumin
Keseimbangan osmotik, pH buffer,
Fibrinogen
pembekuan darah, pertahanan tubuh
Imunoglobulin
Substansi yang diangkut oleh darah
Nutrisi (glukosa, asam lemah, vitamin)
Sisa metabolisme
Gas respirasi (O2 dan CO2)
Hormon
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2) Sel Darah Merah (Eritrosit)
Sel darah merah yang disebut juga eritrosit bentuknya seperti cakram
yang cekung kedua permukaannya, berdiameter ±8,5 μm. Sel ini tidak
berinti dan mengandung hemoglobin, yaitu suatu pigmen berwarna
merah yang merupakan suatu protein dan mampu mengikat oksigen
atau karbon dioksida.
Jumlah sel darah merah dalam tubuh kita kira-kira 5 juta dalam setiap
milimeter kubik darah. Sel darah merah berumur hingga 120 hari dan
dapat beredar di seluruh tubuh kita sekitar 50.000 kali peredaran.
Jumlah sel darah merah bertambah pada bayi dan pada orang yang
tinggal di dataran tinggi, seperti di daerah pegunungan. Tetapi, pada
orang yang menderita penyakit anemia (kurang darah) jumlah sel darah
merah berkurang. Biasanya orang ini merasa cepat lelah, lesu, dan pusing
kepala.
Sel darah merah dibuat terutama di dalam sumsum merah yang terdapat
dalam tulang-tulang pipih, hati, dan limfa. Umumnya sel-sel yang sudah
tua akan dirombak di dalam limfa, sedangkan hemoglobinnya
dikirimkan ke hati untuk dirombak. Pigmen hasil perombakan tersebut
akan mewarnai empedu sedangkan zat besinya dikembalikan ke
sumsum.
3) Sel Darah Putih (Leukosit)
Beberapa jenis sel darah putih terutama aktif dalam jaringan. Sel darah
putih yang disebut limfosit berinti besar dan bundar berkumpul di dalam
pembuluh limfe dan kelenjar limfe yang terdapat di sepanjang pembuluh
limfe itu. Sel darah putih yang disebut granulosit banyak terdapat dalam
pembuluh darah dan di sekitar jaringan. Umur sel darah putih beragam
dari beberapa jam sampai 200 hari.
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Sel darah putih dapat berubah-ubah bentuknya, bergerak seperti
amoeba dan dapat ke luar masuk sel-sel jaringan. Beberapa jenis sel
darah putih dapat memakan kuman-kuman penyakit dan zat-zat asing
yang masuk ke dalam tubuh.
Pada bagian tubuh yang terinfeksi, sel-sel darah putih akan berkumpul
lebih banyak dari jumlah yang normal (8000 – 10.000 sel/mm3) menjadi
sekitar 20.000 – 30.000 sel/mm3. Hal tersebut bertujuan untuk
menyerang kuman-kuman penyakit yang masuk. Biasanya pada bagian
tubu yang terinfeksi kuman-kuman penyakit, akan terdapat nanah.
Nanah merupakan sisa-sisa sel darah putih yang mati, sel-sel jaringan,
dan serum darah.
4) Keping-keping Darah (Platelets)
Keping-keping darah berbentuk seperti pecahan sel yang tidak teratur,
tidak berinti, dan lebih kecil dari pada ukuran sel darah merah, berdiameter
±2 μm, dan banyaknya dalam tubuh kira-kira 150.000 – 200.000 keping
setiap milimeter kubik darah yang normal. Keping-keping darah berperan
dalam pembekuan darah.
Ketika

pembuluh

darah

terluka,

keping-keping

darah

ini

akan

menghasilkan tromboplastin (enzim trombokinase) yang akan memulai
proses pembekuan darah. Darah yang membeku itu akan menutup
pembuluh darah yang terluka, sehingga tidak terjadi pendarahan.

Mekanisme Peredaran Darah pada Manusia
Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari peredaran darah besar dan
peredaran darah kecil. Secara ringkas, kedua jenis peredaran darah tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada peredaran darah besar, darah dipompa
dari jantung ke seluruh tubuh (kecuali paru-paru) kemudian kembali lagi ke
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jantung. Pada peredaran darah kecil, darah dipompa dari jantung ke paru-paru
kemudian kembali lagi ke jantung.
Atria (jamak atrium) mengumpulkan darah dan mengisikannya ke ventrikel.
Kemudian otot-otot ventrikel memompa darah ke luar jantung. Ventrikel kiri
mengalirkan darah ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui aorta, yaitu
arteri terbesar. Darah dari seluruh tubuh kemudian masuk ke dalam atrium
kanan untuk selanjutnya masuk ke dalam ventrikel kanan. Ventrikel kanan
mengalirkan darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah dari
paruparu kemudian masuk ke dalam atrium kiri untuk selanjutnya masuk ke
dalam ventrikel kiri. Demikian seterusnya kedua jenis peredaran darah
tersebut berlangsung.
Darah sebagai pengangkut zat-zat metabolisme dipompa melalui satu sistem
tertutup dari pembuluh darah oleh jantung. Darah dari ventrikel kiri, dipompa
melalui arteri-arteri, arteriol-arteriol, ke kapiler-kapiler untuk selanjutnya
kapiler-kapiler ini berhubungan dengan venula-venula dan darah dialirkan
menuju

ke

dalam

atrium

kanan

melalui

pembuluh

darah

vena.

Sirkulasi/peredaran darah tersebut yang dimulai dari ventrikel kiri dan
berakhir pada atrium kanan disebut peredaran darah besar/peredaran darah
sistemik.
Darah yang terkumpul di dalam atrium kanan tadi setelah dialirkan masuk ke
dalam ventrikel kanan akan dipompa menuju kapiler paru-paru melalui arteri
pulmoner, selanjutnya dari kapiler paru-paru darah mengalir menuju atrium
kiri melalui vena pulmoner, peredaran darah ini disebut peredaran darah kecil
atau peredaran darah pulmoner. Didalam kapiler-kapiler peredaran darah
besar, darah melepaskan sari-sari makanan, O2 dan zat-zat lain ke dalam
jaringan-jaringan tubuh dan mengambil zat-zat sisa metabolisme dan CO2. Di
dalam kapiler-kapiler peredaran darah kecil, darah melepaskan CO2 dan
mengambil O2 ke/dari alveoli paru-paru.
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Beberapa cairan jaringan masuk ke dalam sistem pembuluh tertutup lain yaitu
sistem pembuluh limfa atau sistem pembuluh getah bening. Fungsi dari
pembuluh limfa ini adalah untuk mempertahankan aliran darah yang cukup
bila mungkin ke semua organ-organ tubuh, tetapi terutama di dalam jantung
dan otak.

Gambar 4. Sirkulasi darah pada manusia
(Sumber: Campbell N. A ..et.al 2011)

Gangguan pada Sistem Peredaran Darah Manusia
Beberapa bentuk kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia:
1)

Anemia
Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit (Hemoglobin)
yang menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat
mengganggu fungsi kerja sel. Gejala anemia antara lain di tandai dengan
muka pucat, cepat lelah, sakit kepala, timbulnya titik-titik hitam pada
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mata, jantung berdebar-debar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi
di pergelangan tangan.
2)

Talasemia
Talasemia merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel
tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Talasemia termasuk penyakit
keturunan yang dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki.

3)

Polisitemia
Polisitemia merupakan suatu penyakit yang di tandai dengan adanya
kelebihan

produksi

eritrosit.

Darah

menjadi

kental

sehingga

memperlambat aliran darah di dalam pembuluh atau dapat juga
membentuk gumpalan di dalam pembuluh darah. Gumpalan tersebut
dapat menyebabkan ganggren (kematian jaringan) dan bila terjadi pada
jantung dapat berakibat kematian. Gejala yang di timbulkannya dapat
berupa sakit kepala dan pusing.
4)

Leukemia
Leukemia atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang disebabkan
oleh kelebihan produksi leukosit. Leukemia terjadi akibat sumsum tulang
atau jaringan limfa bekerja secara tidak normal sehingga produksi
leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan produksi eritrosit dan
trombosit menurun. Pada saat demikian, jumlah leukosit dapat mencapai
500.000 sel per mm3.

5)

Agranulositosis
Agranulositosis merupakan kebalikan dari leukemia yang berakibat pada
menurunnya daya tahan terhadap penyakit. Penyakit ini dapat
menyebabkan seorang pasien meninggal karena infeksi yang tidak dapat
dilawan olrh tubuhnya.
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6)

Trombositopenia
Trombositopenia merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan
sedikitnya kandungan keping darah di dalam darah.

7)

Hemofilia
Hemofilia merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah
membeku ketika terjadi pendarahan. Hemofilia termasuk penyakit
keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin
laki-laki.

8)

Hipertrofi
Hipertrofi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan menebalnya
otot-otot jantung. Kelainan ini terjadi akibat katup-katup jantung tidak
berfungsi secara wajar sehingga jantung tidak bekerja secara esktra agar
darah terus mengalir. Pada waktu tertentu, jantung tidak dapat lagi
memberi cukup oksigen kepada jaringan.

9)

Jantung Koroner
Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh
tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke
jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya
endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding
pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri demikian di kenal dengan
istilah arteriosklerosis.

10) Embolisme koroner

Embolisme koroner merupakan suatu keadaan yang menyebabkan arteri
koroner terisi oleh bekuan darah secara mendadak. Bekuan darah berasal
dari bagian tubuh lain yang terbawa oleh aliran darah ke arteri koroner.
Jika seluruh arteri terisi (tersumbat), maka dapat menyebabkan kematian.
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11) Fibrilasi atrium

Fibrilasi atrium merupakan suatu kelainan pada jantung yang berakibat
atrium berdenyut cepat dan tidak beraturan. Kelainan ini terjadi akibat
demam, rematik, dan penyakit tertentu lainnya.
12) Varises

Varises merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik (vena). Varises
sering terjadi pada bagian bawah tubuh. Hemaroid atau wasir merupakan
varises yang terjadi pada daerah dubur.
13) Flebitis

Flebitis merupakan gangguan pada vena, yaitu berupa radang vena.
Flebitis dapat di sebabkan oleh tukak atau abses di luar pembuluh vena.
Pada kasus tertentu, flebitis dapat juga terjadi dalam pembuluh vena.
14) Hipertensi

Hipertensi merupakan suatu keadaan yang di tandai dengan tekanan sistol
di atas 150 mmHg atau tekanan diastol di atas 100 mmHg. Hipertensi atau
yang di kenal sebagai tekanan darah tinggi di tandai dengan badah lemah,
pusing, napas pendek dan palpitasi jantung (kondisi ketika detak jantung
tidak seperti biasanya, seperti teralu lambat atau detakannya tidak
berirama atau memiliki jumlah detakan lebih dari normal). Hipertensi
dapat menyebabkan pecahnya pembuluh arteri dan kapiler. Jika terjadi
pada otak, maka disebut pendarahan otak.
15) Hipotensi

Hipotensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistol
dan diastolnya di bawah ukuran normal. Hipotensi atau tekanan darah
rendah di tandai dengan gejala badan cepat lelah, tangan dan kaki terasa
dingin, dan mudah pusing ketika bangun dari tidur.
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16) Hemorage

Hemorage merupakan suatu kelainan berupa pendarahan arteri atau
vena, baik di bagian dalam maupun di bagian luar tubuh. Jika pendarahan
yang terjadi sebanyak lebih kurang 30% dari volume darah, maka dapat
berakibat kematian.

Upaya dalam Memelihara Kesehatan Sistem Peredaran Darah
Manusia
Darah berfungsi mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh,
mengangkut sisa metabolisme dan respirasi, juga sebagai jalan komunikasi
selular pada sekresi hormon. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu
memelihara kesehatan sistem peredaran darah.
Berikut ini beberapa upaya yang dapat Anda lakukan untuk memelihara
kesehatan sistem peredaran darah.
1. Selalu memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh
Salah satu zat yang penting untuk kesehatan peredaran darah adalah zat
besi. Zat besi pada makanan sangat penting dalam produksi sel darah
merah, sehingga kekurangan zat ini dapat mengakibatkan anemia. Jenis
makanan yang kaya akan zat besi diantaranya hati sapi, sayuran hijau
seperti bayam, makanan laut (seafood), beras merah, dan jenis-jenis sereal
lainnya.
2. Membatasi asupan lemak, garam, dan gula
Salah satu penyebab penyumbatan pembuluh darah adalah lemak. Oleh
karena itu sebaiknya asupan lemak harus dibatasi, terutama lemak dari
golongan lemak jenuh dan lemak trans.
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Menjaga asupan makanan yang banyak mengandung garam dan gula juga
sangat bermanfaat untuk kesehatan darah. Terlalu banyak asupan garam
dapat menyebabkan hipertensi (tekanan darah tinggi), sedangkan dan
mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung gula dapat
menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah.
3. Menghindari mengkonsumsi alkohol
Konsumsi alkohol dapat menyebabkan meningkatnya kadar trigliserida
dalam darah. Apabila kadar trigliserida meningkat, maka risiko penyakit
jantung akan bertambah pula. Konsentrasi alkohol yang tinggi dalam darah
juga dapat menyebabkan detak jantung tidak beraturan (aritmia) dan dapat
semakin melemahkan otot-otot jantung, sehingga risiko paling tinggi dapat
menyebabkan kematian dini.
3 Melakukan olah raga secara teratur
Menurut penelitian, gerakan fisik yang dilakukan secara teratur akan
membantu tubuh untuk meningkatkan produksi oksida nitrat yang
berfungsi untuk menjaga agar pembuluh darah tetap terbuka dan sehat. Jika
tubuh Anda memiliki tingkat oksida nitrat yang rendah, hal tersebut akan
mengakibatkan terjadinya penumpukan plak atau arteriosklerosis.
5. Hindari kebiasaan merokok
Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang beberapa diantaranya
dapat merusak pembuluh darah. Salah satunya adalah nikotin yang dapat
mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Oleh karena itu hindarilah
merokok, dan berusaha keras untuk berhenti bagi yang sudah terbiasa
dengan gaya hidup merokok.
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6. Rutin mengikuti kegiatan donor darah
Donor darah merupakan aktivitas yang sangat bermanfaat, tidak hanya
untuk penerima, tetapi juga bagi yang mendonorkan darahnya. Donor
darah secara teratur dapat membantu menurunkan kekentalan darah yang
merupakan salah satu faktor penyakit jantung. Donor darah juga dapat
membantu menurunkan kadar zat besi berlebih dalam darah. Zat besi yang
berlebih dapat mengakibatkan oksidasi kolesterol, sehingga hasil oksidasi
tersebut dapat menumpuk dalam arteri dan menyebabkan penyumbatan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik sistem peredaran darah manusia
yang muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh siswa.
Selain itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal
HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan agar dapat dijadikan acuan oleh
Saudara ketika mengembangkan soal untuk topik ini. Saudara perlu
mencermati dengan baik bagian ini, sehingga Saudara dapat terampil
mengembangkan soal yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi
yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik peredaran darah pada manusia merupakan topik yang muncul pada soal
UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini
termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional.
Berikut ini pembahasan soal-soal topik sistem peredaran darah pada manusia.
Soal UN tahun 2016
1. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ...
A. Dindingnya tipis, penghubung antara pembuluh balik dan nadi
B. Dindingnya tebal, penghubung antara sel-sel dalam tubuh
C. Dindingnya tipis, penghubung antara jantung dan pembuluh darah
D. Dindingnya tebal, penghubung antara jantung dan pembuluh darah
Kunci Jawaban : A
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Pembahasan :
Pembuluh darah kapiler ialah pembuluh darah terkecil di tubuh,
berdiameter 5-10 μm, yang menghubungkan arteriola dan venula, dan
memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien
dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan di sekitarnya. Dinding
kapiler adalah endotel selapis tipis sehingga gas dan molekul seperti
oksigen, air, protein, dan lemak dapat mengalir melewatinya dengan
dipengaruhi oleh gradien osmotik dan hidrostatik.
2. Pembuluh balik (vena) mempunyai ciri sebagai berikut ...
A. Denyut tidak terasa, dinding tipis tidak elastis, darah mengalir dari
seluruh tubuh menuju ke jantung
B. Denyut tidak terasa, dinding tipis elastis, darah mengalir dari seluruh
tubuh menuju ke jantung
C. Denyut tidak terasa, dinding tipis tidak elastis, darah mengalir dari
jantung ke seluruh tubuh
D. Denyut terasa, dinding tipis tidak elastis, darah mengalir dari jantung
ke seluruh tubuh
Kunci Jawaban : A
Pembahasan :
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Soal UN tahun 2017
Perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini!

Pada saat darah dipompa dari jantung menuju ke kepala dan kembali ke
jantung maka jalannya peredaran darah yang benar adalah ...
A. 1 – 7 – 8 – 4
B. 2 – 7 – 8 – 4
C. 3 – 7 – 8 – 4
D. 4 – 8 – 7 - 1
Kunci jawaban : B
Pembahasan :
Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan
peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang
dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru dan akhirnya kembali
ke serambi kiri jantung. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang
dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi
ke serambi kanan jantung.
Soal UN tahun 2018
1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi jika tekanan darah sistole dan
diastole di atas normal. Hipertensi dapat menyebabkan jantung harus
bekerja keras sehingga otot-ototnya menebal, hal ini dapat menyebabkan
beban terhadap pembuluh ... sehingga mudah pecah.
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A. Arteri semakin besar
B. Vena semakin besar
C. Arteri semakin kecil
D. Vena semakin kecil
Kunci jawaban : A
Pembahasan : Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang
membawa darah dari jantung.
2. Bapak Syaifullah mengeluh sering buang air kecil, merasa kehausan, dan
mengantuk. Beliau melakukan pemeriksaan darahnya dan diperoleh hasil
laboratorium sebagai berikut:
No.
1
2
3
4
5

Jenis pemeriksaan
Gula darah puasa (GDP)
Gula darah 2 jam setelah
makan
Asam urat
Urea
Trombosit

Hasil
140 mg/dl
320 mg/dl

Nilai normal
70-110 mg/dl
<140 mg/dl/2 jam

12.00 mg/dl
7 mg/dl
75 x 103

3.4 – 7.0 mg/dl
8 – 25 mg/dl
150 – 400 x 103

Dari data di atas, dokter mendiagnosis penyakit Bapak Syaifullah adalah
diabetes mellitus karena ...
A. Trombositnya jauh di bawah nilai normal
B. Gula darah puasa dan setelah makan terlalu tinggi
C. Sering mengantuk karena kandungan asam uratnya terlalu rendah
D. Sering buang air kecil karena kandungan ureanya tinggi
Kunci jawaban : B
Pembahasan :
Tanda-tanda diabetes mellitus :
-

Sering berkemih

-

Haus berlebihan

-

Sering meras lapar
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-

Kehilangan berat badan

-

Sering merasa lelah

-

Napas berbau buah

-

Penglihatan kabur

-

Penyembuhan luka yang lambat

3. Alya tertidur dengan posisi tangan menekuk di belakang kepala dalam
waktu lama menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Keadaan yang
dialami Alya dapat berakibat ...
A. Nyeri pada pergelangan tangan
B. Sakit pada siku
C. Telapak tangan pegal-pegal
D. Tangan kesemutan
Kunci jawaban : D
Pembahasan :
Kesemutan adalah kondisi yang Anda alami saat saraf di tangan atau kaki
menerima tumpuan tekanan berat dalam waktu cukup lama. Dalam dunia
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medis, kesemutan disebut dengan paresthesia. Penyebab yang paling
utama adalah saraf yang terjepit. Tubuh manusia memiliki miliaran saraf
yang berfungsi sebagai jalur komunikasi dari otak dan tulang belakang ke
seluruh tubuh. Saat tangan atau kaki menerima begitu banyak tekanan
dalam waktu lama, saraf-saraf yang menjalar di dalamnya akan terjepit.
Saraf yang terjepit akan menyebabkan otak Anda kekurangan informasi
mengenai sensasi indra peraba yang diharapkan datang dari kumpulan
saraf tersebut. Tekanan tersebut juga akan menghimpit pembuluh darah
yang menyokong kerja kumpulan saraf tersebut. Akibatnya, saraf-saraf itu
juga jadi tidak bisa menerima darah dan oksigen yang mereka butuhkan
dari jantung. Ini menyebabkan pesan sensorik saraf jadi terblokir
sehingga anggota tubuh yang bermasalah ini akan “mati rasa”.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran
: IPA
Alokasi Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
: ………………………
Tahun Pelajaran
: .........................
NO
1
2
3

Kompetensi
yang Diuji
Menganalisis
sistem peredaran
darah pada
manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem peredaran
darah, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
peredaran darah

Lingkup
Materi
Struktur dan
Fungsi
Makhluk
Hidup

Materi

Indikator Soal

Sistem Peredaran
Darah pada
Manusia

Disajikan gambar peredaran darah manusia peserta
mampu menganalisis organ-organ peredaran darah
yang mengandung banyak O2 dan CO2
Disajikan beberapa gejala penyakit sistem peredaran
darah, peserta mampu mengidentifikasi gejala pada
penyakit hemofilia.
Disajikan beberapa pernyataan, peserta dapat
mengaitkan aktivitas yang dilakukan dengan upaya
dalam memelihara kesehatan SISTEM PEREDARAN
DARAH.
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No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

PG

2

L1

PG

3

L3

PG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menganalisis
sistem peredaran
darah pada
manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem peredaran
darah, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
peredaran darah

: SMP
: VIII
: IPA
Buku
Sumber :

1

Struktur
dan
Fungsi Makhluk
Hidup

MATERI
Sistem Peredaran
Darah
pada
Manusia

Disajikan gambar
peredaran darah
manusia peserta
mampu
menganalisis
bagian-bagian
organ peredaran
darah yang
mengandung
banyak O2 dan
CO2
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Penalaran

Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

INDIKATOR
SOAL

Kurikulum
:
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
: YP
Pengetahuan/
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

Kunci
Jawaban
A

Gambar tersebut menunjukan peredaran darah besar dan
peredaran darah kecil pada manusia.
Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang tepat
adalah ...
A. O2 banyak terdapat pada bagian yang ditunjukkan oleh
nomor 4 sedangkan CO2 banyak terdapat pada bagian
yang ditunjukkan oleh nomor 1
B. O2 banyak terdapat pada bagian yang ditunjukkan oleh
nomor 1 sedangkan CO2 banyak terdapat pada bagian
yang ditunjukkan oleh nomor 4
C. O2 banyak terdapat pada bagian yang ditunjukkan oleh
nomor 4 sedangkan CO2 banyak terdapat pada bagian
yang ditunjukkan oleh nomor 2
D. O2 banyak terdapat pada bagian yang ditunjukkan oleh
nomor 1 sedangkan CO2 banyak terdapat pada bagian
yang ditunjukkan oleh nomor 5
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menganalisis
sistem peredaran
darah pada
manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem peredaran
darah, serta
upaya menjaga
kesehatan sistem
peredaran darah

: SMP
: VIII
: IPA
Buku
Sumber :

Nomor
Soal
2

LINGKUP
MATERI
Struktur
dan
Fungsi Makhluk
Hidup

Kurikulum
:
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
: YP
Pengetahuan/
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Berikut gejala-gejala penyakit yang berhubungan dengan
sistem peredaran darah :
1. Kandungan keping darah dalam darah sangat sedikit
2. Disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit
3. Darah sukar membeku
4. Disebabkan oleh kelebihan produksi eritrosit
5. Eritrosit mudah rapuh dan rusak
6. Merupakan penyakit keturunan
Penyakit hemofilia ditunjukkan oleh gejala nomor ...
A. 1 dan 4
B. 2 dan 5
C. 3 dan 4
D. 3 dan 6

MATERI
Sistem Peredaran
Darah
pada
Manusia

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
beberapa gejala
penyakit sistem
peredaran darah,
peserta mampu

Penalaran

Kunci
Jawaban
D

mengidentifikasi
gejala pada
penyakit
hemofilia.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menganalisis
sistem peredaran
darah pada
manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem peredaran
darah, serta upaya
menjaga kesehatan
sistem peredaran
darah

: SMP
: VIII
: IPA
Buku
Sumber :

Kurikulum
:
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
: YP
Pengetahuan/
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Pirngadi Medan, dr
Nomor
Soal

Amran Lubisini, mengatakan kasus penyakit jantung saat

3

kalangan usia muda berumur 30-an. Gaya hidup masa kini

ini terus meningkat dan justru sekarang yang diserang
yang

kurang

memperhatikan

kesehatan

turut

meningkatkan serangan penyakit jantung di kalangan usia

LINGKUP
MATERI

muda. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi

Struktur
dan
Fungsi Makhluk
Hidup

resiko serangan jantung diantaranya...
A. Mengurangi jumlah rokok yang dihisap

MATERI

B. Rutin mengikuti kegiatan donor darah

Sistem Peredaran
Darah
pada
Manusia

C. Melakukan olah raga secara terus-terusan

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
pernyataan
tentang
meningkatnya
penyakit serangan
jantung di
kalangan usia
muda, peserta
mampu
mengusulkan
upaya dalam
memelihara
kesehatan jantung.
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D. Hanya mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak trans
Kunci
Jawaban
B
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.7. Menganalisis sistem
peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem
peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah, dan
4.7 Menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas (jenis, intensitas, atau
durasi) pada frekuensi denyut jantung di kelas VIII. Berdasarkan KD
pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu
mencapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara
melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun
KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal
ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk
mengembangkan kreativitasnya untuk menyajikan hasil percobaan pengaruh
aktivitas (jenis, intensitas, atau durasi) pada frekuensi denyut jantung.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran

di

subtopik

sistem

peredaran

darah

pada

manusia

menggunakan model discovery learning dan pembelajaran saintifik, dengan
metode praktik dan diskusi melalui tiga kali pertemuan. Seperti telah
diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan model yang dapat
membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD
yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat
kognitifnya

dan

penguasaan

keterampilan

yang

mengedepankan

konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan
merumuskannya terlebih dahulu.
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Adapun konten yang dikembangkan pada subtopik sistem peredaran darah
manusia terdiri atas: 1) Struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah
pada manusia, 2) Mekanisme peredaran darah pada manusia, 3) Gangguan
pada sistem peredaran darah manusia, dan 4) Upaya dalam memelihara
kesehatan sistem peredaran darah manusia. Subtopik ini merupakan konten
yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, Saudara
dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan
fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan subtopik ini. Sebagai
contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan peristiwa semakin banyaknya
kematian mendadak akibat serangan jantung di kalangan anak muda.
Fenomena kontekstual lainnya yang dapat disajikan oleh Saudara, di
antaranya bahaya rokok bagi kesehatan peredaran darah, atau pola makan
yang baik bagi kesehatan peredaran darah. Saudara dapat menyajikan
fenomena kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di media
informasi atau menugaskan peserta didik menggali langsung informasi kepada
narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan bervariasi dalam
taraf level kogintif mulai dari L1, L2, dan L3. Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memahami subtopik ini dengan baik agar
siap mengahadapi UN. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal
pengetahuan subtopik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi.
Artinya, Saudara dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi. Oleh karena itu, Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan
dengan indikator yang telah dikembangkan.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

Jumlah Total
Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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4

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.
70-79
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik sistem pernapasan pada manusia. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar
pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang
disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam
memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga
aplikatif untuk guru sendiri sehingga Saudara dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan Saudara mempelajari konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
dilengkapi dengan target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi,
bahan bacaan tentang aplikasi topik pernapasan pada manusia di kehidupan
sehari-hari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan
dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran,
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk
memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru,
maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
Saudara dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan
sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan,
masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem pernapasan, melakukan
percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
Topik pernapasan pada manusia yang dikembangkan pada bahan bacaan
terdiri atas subtopik organ-organ pernapasan dan fungsinya, mekanisme
proses pernapasan pada manusia, mekanisme pertukaran O2 dan CO2, volume
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dan kapasitas paru-paru, gangguan alat-alat pernapasan manusia, serta cara
menjaga kesehatannya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tujuh buah LKPD,
yaitu 1) LKPD 1. Identifikasi Organ-Organ Pernapasan pada Manusia; 2) LKPD
2. Analisis Mekanisme Inspirasi dan Ekspirasi; 3) LKPD 3. Identifikasi Proses
Pertukaran Gas pada Sistem Pernapasan; 4) LKPD 4. Identivikasi Kapsitas dan
Volume Paru-Paru; 5) LKPD 5. Pengaruh Aktivitas Tubuh terhadap Frekuensi
Peranapasan; 6) LKPD 6. Identifikasi Gangguan dan Penyakit Sistem
Pernapasan; dan 7) LKPD 7. Upaya Pencegahan Gangguan dan Penyakit Pada
Sistem Pernapasan.. LKPD dikembangkan secara aplikatif agar Saudara mudah
mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi dijadikan sebagai acuan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.9. Menganalisis sistem pernapasan

Target Kompetensi
1. menganalisis sistem

pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem pernapasan,

pernapasan pada manusia,
2. memahami gangguan pada

serta upaya menjaga kesehatan
sistem pernapasan.

sistem pernapasan, dan
3. memahami upaya menjaga
kesehatan sistem pernapasan

4.9 Menyajikan karya tentang upaya

menyajikan karya tentang upaya

menjaga kesehatan sistem

menjaga kesehatan sistem

pernapasan

pernapasan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9. di kelas VIII di
kembangkan menjadi tujuh indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9.
di kelas VIII.
Rincian Indikator KD 3.7 dan 4.7
IPK Pengetahuan
IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
3.9.1 Mengidentifikasi
struktur 4.9.1. Menyusun poster tentang
organ pernapasan manusia
upaya menjaga kesehatan
dan fungsinya;
sistem pernapasan.
3.9.2 Mendeskripsikan
proses
pertukaran gas pada sistem
pernapasan;
3.9.3 Mengidentifikasi volume dan
kapasitas udara pada paruparu.
Indikator Kunci
3.9.4 Menganalisis
proses 4.9.2. Mempresentasikan
poster
inspirasi
dan
ekspirasi
tentang
upaya
menjaga
pernapasan pada manusia;
kesehatan
sistem
3.9.5 Menjelaskan
jenis-jenis
pernapasan.
gangguan
pada
sistem
pernapasan;
3.9.6 Menjelaskan
upaya-upaya
menjaga kesehatan sistem
pernapasan;
Indikator Pengayaan
3.9.7 Menyimpulkan faktor yang
dapat
mempengaruhi
frekuensi pernapasan.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Kabut Asap Mengakibatkan Penderita ISPA di Dumai Meningkat
Kondisi kabut asap yang saat ini menyelimuti Kota Dumai, menyebabkan
angka penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) meningkat cukup
tinggi. Tak tanggung-tanggung, dari biasanya berada di angka 700-800 kasus
ISPA per minggu sepanjang Januari 2019, saat ini meningkat menjadi 1.100
kasus per Februari 2019. "Berdasarkan data yang kita himpun, terjadi
lonjakan kasus ISPA di Kota Dumai antara Januari dan Februari, diperkirakan
meningkat hingga 30 persen," ungkap dr Hafidz, Kasi Pelayanan Kesehatan
Primer pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Dumai, Selasa (26/2/2019).
Dr Hafidz Permana menjelaskan, pada periode 12-25 Februari 2019 lalu,
angka penderita ISPA di Dumai melonjak hingga 2.344 kasus. Dia yakin,
lonjakan angka tersebut terjadi akibat kondisi udara yang memburuk akibat
diselimuti kabut asap, dan residu kebakaran hutan serta lahan yang melanda
Dumai dan sekitarnya.
"Di dalam kasus ISPA yang terjadi di Kota Dumai, ada tiga penyakit yang
mendominasi di masyarakat. Di antaranya flu dan batuk ringan, radang
tenggorokan, kemudian radang amandel," terangnya. Dilanjutkan, rentang
usia yang terserang penyakit ISPA di Kota Dumai umumnya berada di antara
usia 1 sampai 10 tahun atau lebih banyak menyerang anak-anak.
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Hafidz menerangkan, ada lima langkah pencegahan yang bisa dilakukan warga
untuk menyiasati bertambahnya angka kasus ISPA di Kota Dumai. Pertama,
adalah dengan mengurangi aktifitas di luar rumah karena kualitas udara yang
menurun. Kedua selalu menggunakan masker, ketiga menjaga kebersihan dan
kesehatan sumber makanan, keempat memperbanyak minum air putih.
Terakhir, jika terjadi keluhan kesehatan agar segera mengunjungi pusat
kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan," ujarnya.
Infeksi yang meningkat pada saat terjadinya kebakaran hutan adalah ISPA dan
pneumonia. Bagian saluran pernapasan atas yang terinfeksi pada kasus ISPA
meliputi hidung, sinus, faring, dan laring. Bagian sistem pernapasan tersebut
akan mengarahkan udara yang kita hirup dari luar ke trakea dan akhirnya ke
paru-paru di mana pernapasan berlangsung. Apabila pertahanan di saluran
atas telah hancur, berbagai macam mikroorganisme dapat dengan mudah
masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan infeksi paru, seperti bronkitis,
bronkopneumonia, pneumonia dan edema paru.
Asap tebal yang ditimbulkan dari kebakaran hutan mengandung sejumlah
besar bahan kimia berbahaya yang meliputi partikel dan komponen gas
seperti Total Suspended Particulate (TSP), sulfur dioksida (SO2), karbon
monoksida (CO), formaldehid, akrelein, benzen, nitrogen oksida (NOx) dan
ozon (O3), yang dapat mengganggu kesehatan. Partikel-partikel tersebut dapat
mengiritasi permukaan mukosa (lapisan terluar) saluran pernapasan, baik
bagian atas maupun bawah. Pada saat mukosa teriritasi, dapat memudahkan
bakteri menginfeksi bagian organ pernapasan atas. Apabila partikel tersebut
sangat banyak, dapat masuk ke dalam alveoli paru-paru, sehingga dapat
melumpuhkan pertahanan mukosiliar.
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Bahan bacaan tersebut disarikan dari:
Syahrul. (2019). Kabut Asap Bikin Penderita ISPA di Dumai Meningkat. Dimuat di
http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/26/kabut-asap-bikin-penderitaispa-di-dumai-meningkat. Diunduh pada tanggal 12 Maret 2019; Jam 12.00
Perwitasari, D. & Sukana, B. (2012). Gambaran Kebakaran Hutan dengan Kejadian
Penyakit ISPA dan Pneumonia Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Tahun
2008. Jurnal Ekologi Kesehatan, 11 (2); Halaman 148 – 158.
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Berdasarkan kondisi yang terjadi seperti diinformasikan dalam artikel, dapat
diketahui bahwa kasus tersebut berkaitan erat dengan topik pernapasan pada
manusia. Melalui artikel tersebut, saudara dapat mengetahui bahwa ISPA
terjadi karena teriritasinya mukosa organ-organ pernapasan oleh udara
tercemar partikel dan gas-gas berbahaya yang terhirup saat bernapas.
Kerusakan mukosa ini dapat memudahkan bakteri menginfeksi organ-organ
pernapasan. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan cara pencegahan ISPA.
Jika Saudara dapat dengan baik membekalkan pemahaman topik pernapasan
dengan kontekstual kepada peserta didik, mereka dapat bertindak dengan
tepat ketika berada di lingkungan dengan kondisi udara tercemar. Artinya,
peserta didik mengetahui cara yang tepat untuk menghindarkan diri dari
penyakit akibat udara tercemar berdasarkan bekal pengetahuan dan
keterampilan yang anda ajarkan.
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SOAL-SOAL UN

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Sistem Pernapasan Manusia pada
Kompetensi Dasar 3.9. Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan
memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan
sistem pernapasan, di kelas VIII (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal
ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Sistem
Pernapasan pada Manusia.
1. Contoh Soal UN Tahun 2016
No.
1

Soal
Perhatikan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan di bawah ini.
1. Kontraksi yang kaku dari bronkiolus.
2. Peradangan pada cabang batang tenggorokan.
3. Infeksi virus, bakteri, dan organisme
4. Kerusakan sel-sel paru-paru sehingga paru-paru mengecil.
Gangguan yang menyebabkan terjadinya bronkitis adalah ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L1

Indikator

:

3.9.5 Menjelaskan jenis-jenis gangguan pada sistem pernapasan

Diketahui

:

Karakteristik gangguan pada sistem pernapasan

Ditanyakan

:

Karakteristik gangguan brokitis

Materi yang
dibutuhkan

:

jenis-jenis gangguan pada sistem pernapasan
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2. Contoh Soal UN Tahun 2017
No.
1

Soal
Perhatikan gambar organ pernapasan berikut ini.

Pada proses pernapasan eksternal, gas oksigen akan diikat oleh hemoglobin
di bagian nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Identifikasi
Level
Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:

L1

:

3.9.1 Mengidentifikasi struktur organ pernapasan manusia dan
fungsinya.
Gambar organ pernapasan.
Hubungan antara organ pernapasan dan fungsinya.
Organ-organ pernapasan dan fungsinya

:
:
:

3. Contoh Soal UN Tahun 2018
No.
1

Soal
Perhatikan gambar penampang hidung berikut.

Ciri jaringan yang dimiliki oleh organ X adalah ....
A. Terdapat rambut-rambut untuk menyaring kotoran
B. Merupakan selaput lendir untuk mengkap kotoran
C. Terdapat reseptor yang dapat mendeteksi bau
D. Banyak terdapat reseptor pendeteksi suhu
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Identifikasi
Level
Kognitif
Indikator
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

:

L1

:

3.9.1 Mengidentifikasi struktur organ pernapasan manusia dan
fungsinya.
Gambar rongga hidung (organ pernapasan).
Struktur jaringan rongga hidung.
Organ-organ pernapasan dan fungsinya

:
:
:

No.
2

Soal
Perhatikan gambar percobaan pernapasan berikut ini.

Fase pernapasan yang digambarkan pada percobaan tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

inspirasi pada pernapasan dada
ekspirasi pada pernapasan dada
inspirasi pada pernapasan perut
ekspirasi pada pernapasan perut

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L3

Indikator

:

3.9.4 Menganalisis proses inspirasi dan ekspirasi pernapasan.

Diketahui

:

Gambar praktik pemodelan pernapasan perut.

Ditanyakan

:

Proses pernapasan perut.

Materi yang
dibutuhkan

:

Proses inspirasi dan ekspirasi pernapasan.
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No.
3.

Soal
Seorang atlet berlari dengan cepat di lapangan bola. Volume udara yang
dikeluarkan dapat secara maksimal pada saat dia berhenti berlari sebanyak
kurang lebih 1.500 cc disebut ....
A. kapsitas vital paru-paru
B. udara residu
C. udara komplementer
D. udara suplementer

Identifikasi
Level Kognitif

:

L1

Indikator

:

3.9.3 Mengidentifikasi volume dan kapasitas udara pada
paru-paru.

Diketahui

:

Volume udara yang dikeluarkan setelah beraktivitas lari
sebanyak kurang lebih 1.500 cc.

Ditanyakan

:

Nama jenis kapasitas paru-paru.

Materi yang
dibutuhkan

:

Volume dan kapsitas paru-paru
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik pernapasan pada manusia. Bahan pembelajaran
dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
pernapasan manusia. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih
dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel
2.
Berdasarkan Tabel 2. dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas
organ-organ pernapasan dan Fungsinya, proses inspirasi dan ekspirasi pernapasan,
Proses pertukaran gas, Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pernapasan,
Kapasitas dan Volume udara, jenis-jenis gangguan pada sistem pernapasan, dan
upaya-upaya

menjaga

kesehatan

sistem

pernapasan.

Adapun

aktivitas

pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah
ditetapkan, yang dapat dicapai dalam tiga kali pertemuan. Aktivitas
pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi tiga skenario pembelajaran.
Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria yang
ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016).
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk mesing-masing pertemuan.
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Tabel 2. Desain Aktivitas Pembelajaran
Indikator Pencapaian

Materi/ Submateri

Kompetensi
3.9.1 Mengidentifikasi
struktur organ
pernapasan manusia
dan fungsinya;
3.9.2 Mendeskripsikan
proses pertukaran
gas pada sistem
pernapasan;
3.9.3 Mengidentifikasi
volume dan
kapasitas udara pada
paru-paru;
3.9.4 Menganalisis proses
inspirasi dan
ekspirasi pernapasan
pada manusia.
3.9.5 Menjelaskan jenisjenis gangguan pada
sistem pernapasan;
3.9.6 Menjelaskan upayaupaya menjaga

1. Organ-organ
pernapasan dan
Fungsinya
2. proses inspirasi
dan ekspirasi
pernapasan
3. Proses pertukaran
gas
4. Faktor-faktor yang
mempengaruhi
proses pernapasan
5. Kapasitas dan
Volume udara
6. jenis-jenis
gangguan pada
sistem pernapasan
7. upaya-upaya
menjaga kesehatan
sistem pernapasan

Aktivitas

Bentuk dan jenis

Pembelajaran

Penilaian

1. Diskusi dan
obeservasi Organorgan pernapasan
dan Fungsinya
melalui pengamatan
video proses
bernapas.
2. Praktik proses
inspirasi dan
ekspirasi pernapasan
pada manusia
menggunakan alat
peraga.
3. Diskusi dan
obeservasi proses
pertukaran gas pada
sistem pernapasan
melalui pengamatan
video.

1. Tes
Pengetahuan
a. Tes Tulis
Pilihan
Ganda;
b. Tes Tulis
uraian
terbuka
2. Observasi
kegiatan praktik
3. Observasi
Keterampilan
Presentasi
4. Penilaian
Produk Poster

Media

Alokasi
Waktu

1. Video proses
bernapas
2. Video pertukaran gas
pada sistem
pernapasan
3. Balon 3
buah/kelompok
4. Toples plastik 1
buah/kelompok
5. Selang plastik dan
percabangannya 1
buah/kelompok
6. Karet gelang 2
buah/kelompok
7. Pemutar
video/komputer
8. LCD proyektor

8 X 40’
(dilakuan
dalam tiga
kali
pertemuan)

Indikator Pencapaian
Kompetensi

kesehatan sistem
pernapasan;
3.9.7 Menyimpulkan

faktor yang dapat
mempengaruhi
frekuensi
pernapasan;

Aktivitas

Bentuk dan jenis

Pembelajaran

Penilaian

4. Diskusi kapasitas
dan volume paruparu.
5. Diskusi jenis-jenis
gangguan pada
sistem pernapasan
6. Diskusi upaya-upaya
menjaga kesehatan
sistem pernapasan
7. Praktik menyusun
poster upaya
menjaga kesehatan
sistem
8. Presentasi poster
tentang upaya
menjaga kesehatan
sistem pernapasan

Media

Alokasi
Waktu
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4.9.1 Menyusun poster
tentang upaya
menjaga kesehatan
sistem pernapasan
4.9.2 Mempresentasikan
poster tentang upaya
menjaga kesehatan
sistem pernapasan.

Materi/ Submateri

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-1
Setiap saat, semua makhluk hidup bernapas, begitu pula manusia. Saudara
dapat merasakan segarnya udara di daerah yang tanpa polusi. Sebaliknya,
Saudara merasakan udara terasa pengap pada saat di tempat dengan polusi
udara. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Organ-organ apakah yang terlibat
dalam proses pernapasan? Bagaimanakan strukturnya? Apa fungsi masingmasing organ? Bagaimana mekanisme proses pernapasan pada manusia?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)
mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia; dan 2) Praktik
analisis mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Setelah melakukan aktivitas
tersebut dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.1., dan 3.9.4. pada
subtopik organ-organ pernapasan dan proses inspirasi serta ekspirasi.
Pertemuan ke-1 ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
dengan

sintaks

1)

Pemberian

rangsangan

(Stimulation);

2)

Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data
(Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian
(Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization)
(Aryana, dkk., 2018). Pembelajaran dilakukan selama 3 X 40’.
1. Identifikasi Organ-Organ Pernapasan pada Manusia
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
a. Mengidentifikasi organ-organ pernapasan manusia berdasarkan hasil
pengamatan video;
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b. Menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan manusia berdasarkan hasil
diskusi kelompok;
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 30 Menit.

(Stimulation)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Video proses bernapas;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;

Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
b. Membagikan LKPD 1., dan 2. kepada peserta didik. Meminta peserta didik

mempelajari LKPD 1. terlebih dahulu.
c. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang aktivitas yang perlu

dilakukan selama pengamatan video dengan bantuan LKPD 1.
d. Memfasilitasi peserta didik dalam mengamati video proses pernapasan

untuk mengidentifikasi organ-organ pernapasan yang terdapat di
https://www.youtube.com/watch?v=0zsLnyCq7yU (atau Saudara dapat
mengunduhnya sebelum kegiatan pembelajaran).
e. Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil pengamatan dan

mengisi LKPD 1. di kelompoknya.
1) Menuliskan Organ Pernapasan menggunakan gambar yang disediakan.
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2) Mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pernapasan menggunakan
tabel.
No
1.

2.

Nama Organ

Struktur

Pernapasan
Rongga Hidung

Faring

Terdiri atas:
1) Bagian eksternal dari
hidung terdiri atasi dua
lubang hidung yang
dipisahkan oleh septum,
terdiri atas tulang rawan.
2) Kedua lubang hidung
membuka ke rongga
internal, ruang hidung.
3) Rambut hadir dalam
dinding bagian dalam
lubang hidung
4) Dilindungi lapisan
mukosa yang
mengeluarkan lendir

1)

1)

1)

2)
3)
4)
5)
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Fungsi

Rongga lebar lanjutan
rongga hidung berbentuk
tabung.
Terletak di bagian
belakang mulut.
Posisi mengarah ke
trakea dan pipa makanan.
Terdapat epiglotis.
Dilindungi lapisan
mukosa

2)

3)

4)

2)

Tempat udara lewat
melalui lubang hidung dan
ke ruang hidung
Rambut pada dinding
lubang hidung mencegah
partikel debu dan partikel
lain di udara yang masuk
ke dalam ruang hidung.
Terdapat pembuluh darah
di dinding rongga, sehingga
menghangatkan udara
yang masuk.
Sekresi mukosa dapat
membasahi udara dan
memerangkap
mikroorganisme
merugikan.
Meneruskan udara dari
rongga hidung
Epiglotis mencegah
masuknya makanan ke
dalam trakea
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No

Nama Organ
Pernapasan

3.

Laring

4.

Trakea

5.

Bronkus

6.

Paru-paru

7.

Alveolus

Struktur
Terdiri atas struktur tulang
rawan berongga yang terletak
di dasar faring, hanya pada
awal trakea.
Merupakan pipa angin di
bawah Laring.
Dindingnya terdiri atas cincin
tulang rawan berbentuk C.
1) Trakea terbagi menjadi
dua tabung yang masuk
setiap paru-paru. Ini
disebut bronkus
(bronkus tunggal).
2) Setiap bronkus terbagi
menjadi tabung halus
yang disebut bronkus
sekunder.
1) Paru-paru adalah
sepasang organ spons.
Mereka terdiri atas
ribuan kantung udara
(alveoli).
2) Paru-paru memiliki
lobus, dan paru-paru
kanan memiliki tiga lobus
dan paru-paru kiri
memiliki dua lobus. Paruparu kiri sedikit lebih
kecil dari paru-paru
kanan untuk
mengakomodasi antara
jantung.
3) Lobus ditutupi oleh dua
membran, bagian dalam –
pleura visceral, dan luar –
pleura parietal. Ruang di
antara membran – rongga
pleura – diisi dengan
cairan berair yang
disebut cairan pleural.
Struktur gelembung yang
menyusun paru-paru yang
terdiri atas satu lapis sel
epitel.

Fungsi
1)

Meneruskan udara dari
faring
2) Tempat terletaknya pita
suara
Meneruskan udara dari faring

Meneruskan udara dari trakea

Paru-paru menyediakan area
permukaan besar untuk difusi
oksigen dan karbondioksida
dari udara ke dalam aliran
darah.

tempat difusi oksigen dan
karbondioksida dari udara ke
dalam aliran darah.
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f. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil

pengamatan

melalui

diskusi

kelas.

Meminta

kelompok

lainnya

menanggapinya.
g. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi konten organ-organ

pernapasan, struktur dan fungsinya.
h. Meminta peserta didik membaca kasus yang terdapat di LKPD 2. untuk

merumuskan permasalahan.
2. Analisis Mekanisme Inspirasi dan Ekspirasi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
a. Menggambarkan proses gerak paru-paru berdasarkan hasil praktik.
b. Mendiagramkan arah aliran udara pada saat inspirasi berdasarkan hasil
praktik.
c. Mendiagramkan arah aliran udara pada saat ekspirasi berdasarkan hasil
praktik.
d. Membedakan proses pernapasan dada dan perut berdasarkan hasil
diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 60 Menit.
(Problem Statement, Data Collection, Data Processing, Verification, dan
Generalization)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Video pertukaran gas pada sistem pernapasan;

2.

Balon 3 buah/kelompok;

3.

Toples plastik 1 buah/kelompok;

4.

Plastisin 1 kotak kecil/kelompok

5.

Selang plastik dan percabangannya 1 buah/kelompok; dan

6.

Karet gelang 2 buah/kelompok.
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Apa yang saudara lakukan:
a.

Meminta peserta didik merumuskan masalah di dalam kelompoknya
masing-masing.

b.

Mengkonfirmasi rumusan masalah yang telah disusun masing-masing
kelompok. Rumusan masalah yang diharapkan adalah:
“Bagaimanakah udara dapat masuk ke dalam paru-paru?”

c.

Memfasilitasi peserta didik menyiapkan praktik sesuai LKPD 2.

d.

Memfasilitasi didik merakit alat peraga yang akan digunakan untuk
praktik model paru-paru agar dapat menggambarkan proses inspirasi dan
ekspirasi.

e.

Memfasilitasi peserta didik ketika praktik inspirasi dan ekspirasi
menggunakan model paru-paru.

e. Memfasilitasi peserta didik menggambarkan gerak paru-paru di buku
masing-masing berdasarkan hasil praktik.
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f. Memfasilitasi peserta didik mendiagramkan arah aliran udara pada saat
inspirasi di buku masing-masing berdasarkan hasil praktik.

g. Memfasilitasi peserta didik mendiagramkan arah aliran udara pada saat
ekspirasi di buku masing-masing berdasarkan hasil praktik.

h. Membimbing peserta didik membedakan proses pernapasan dada dan
perut berdasarkan hasil diskusi.
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Pernapasan dada: adalah pernapasan yang terjadi karena adanya kontraksi
otot antar tulang rusuk. sedangkan
pernapasan perut:ada pernapasan yang terjadi karena adanya kontraksi
diafragma dan otot dinding perut.
i.

Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil pekerjaannya
dengan

bahan

bacaan,

materi

di

buku

paket,

video

(https://www.youtube.com/watch?v=HINf4vJQqsI), dan sumber lainnya
yang relevan.
j.

Memfasilitasi peserta didik memperbaiki hasil kegiatannya setelah
dibandingkan dengan dengan bahan bacaan, materi di buku paket, dan
video.

k. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mepresentasikan hasil
pengamatan

melalui

menanggapinya.

diskusi

Kemudian,

kelas.

peserta

Meminta
didik

kelompok

menyimpulkan

lain
hasil

kegiatannya.
l.

Melakukan konfirmasi konten organ-organ pernapasan, struktur dan
fungsinya melalui diskusi kelas.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-2
Saudara sudah membelajarkan kepada peserta didik tentang organ-organ
pernapasan dan fungsinya pada pertemuan sebelumnya. Pada saat proses
inspirasi, udara mengandung oksigen sampai ke alveolus di paru-paru. Di sisi
lain, sel-sel tubuh membutuhkan oksigen. Dapatkah oksigen di paru-paru
sampai ke sel-sel tubuh? Melalui bagian apakah oksigen pernapasan sampai ke
sel-sel tubuh? Bagaimanakah perpindahan oksigen dari alveolus? Bagaimana
pula karbondioksida dibawa ke alveolus? Berapakah daya tampung paruparu? Apa saja yang mempengaruhi proses pernapasan?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)
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mengidentifikasi proses pertukaran gas dan 2) Diskusi kapasitas dan volume
paru-paru; serta 3) diskusi faktor-faktor yang mempengaruhi proses
pernapasan. Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, saudara
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.2, 3.9.3, dan 3.9.5.
pada subtopik pertukaran gas dalam sistem pernapasan, volume dan kapasitas
udara paru-paru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pernapasan.
Pertemuan ke-2 ini menggunakan model pembelajaran saintifik dengan
sintaks: 1) Mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4)
mengasosiasi/mengolah informasi; dan 5) mengomunikasikan (Aryana, dkk.,
2018). Pembelajaran dilakukan selama 2 X 40’.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 3. Identifikasi proses pertukaran
gas pada sistem pernapasan LKPD 4. Identifikasi volume dan kapasitas udara
pada paru-paru serta LKPD 5. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
Bernapas. Sebelum pembelajaran dimulai, Saudara perlu memastikan media
dan LKPD yang akan digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua
peserta didik. Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran pertemuan ke-2.

1. Mengidentifikasi Proses Pertukaran Gas Pernapasan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
a. Mendeskripsikan proses pertukaran gas pada sistem pernapasan
berdasarkan hasil pengamatan video;
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit.
(Mengamati, Menanyakan, Mengumpulkan Informasi)
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Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. Video pertukaran gas pada sistem pernapasan;
2. LCD proyektor
3. Komputer
Apa yang saudara lakukan:
a.

Memfasilitasi peserta didik di dalam kelompoknya masing-masing untuk
mengamati video tentang pertukaran gas pernapasan dengan panduan
LKPD 3.

b.

Meminta peserta didik menyusun pertanyaan di dalam kelompoknya
masing-masing berdasarkan hasil pengamatan.

c.

Mengkonfirmasi berbagai pertanyaan yang sudah disusun peserta didik
dan meminta peserta didik menemukan jawabannya dari video dengan
cara memutar ulang dan juga dari bahan bacaan.

d.

Mengkonfirmasi hasil pekerjaan peserta didik berkaitan dengan proses
pertukaran gas pada saat pernapasan dan sampainya gas ke sel-sel tubuh,
seperti gambar berikut ini.
Proses pertukaran oksigen dan
karbondioksida di paru-paru

Proses pertukaran oksigen dan
karbondioksida di sel tubuh
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2. Identifikasi Volume dan Kapasitas Udara pada Paru-Paru serta
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernapasan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
a. Mengidentifikasi volume dan kapasitas udara pada paru-paru berdasarkan
hasil diskusi;
b. Menyimpulkan faktor yang dapat mempengaruhi proses pernapasan
berdasarkan hasil praktik.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit.
(Mengolah informasi dan mengomunikasikan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a.

Stop Watch

Apa yang saudara lakukan:
a.

Memfasilitasi peserta didik di dalam kelompoknya masing-masing untuk
berdiskusi dalam mengerjakan LKPD. 4 dan LKPD 5. Pada saat berdiskusi,
peserta didik dapat menggunakan berbagai sumber informasi yang ada di
sekolah.

b.

Memastikan peserta didik dapat mengidentifikasi kapasitas dan volume
paru-paru dengan tepat, seperti gambar berikut.
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c.

Memastikan peserta didik dapat mendeskripsikan kapasitas dan volume
paru-paru dengan tepat, seperti tabel berikut.
No
1

Jenis Volume/
Kapasitas
Volume Tidal

2

Volume
Cadangan
Inspirasi/udara
komplementer
yaitu

3

Volume
Cadangan
Ekspirasi/udara
suplementer

4

Volume
Sisa/Residu,

5

Kapasitas Vital

6

Kapasitas
residual
fungsional (KRF)

7

Kapasitas total
paru (KTP)

Deskripsi

Contoh Kondisi

volume udara pernapasan
biasa, besarnya kurang
lebih 500 cc atau 500 ml.
udara yang masih dapat
dimasukkan secara
maksimal setelah
melakukan inspirasi biasa,
besarnya kurang lebih
1500 cc atau 1500 ml.
udara yang masih dapat
dikeluarkan secara
maksimal setelah
melakukan ekspirasi biasa,
biasanya kurang lebih 1500
cc atau 1500 ml.
volume udara yang masih
tersisa di dalam paru-paru
setelah melakukan
ekspirasi maksimal,
besarnya kurang lebih
1000 cc atau 1000 ml
volume udara yang dapat
dikeluarkan semaksimal
mungkin setelah
melakukan inspirasi
maksimal, besarnya kurang
lebih 3500 cc atau 63500
ml.
volume cadangan ekspirasi
dan volume residu.

Pada saat pernapasan
tanpa aktivitas berat.
Ketika menarik napas
dalam-dalam

Ketika
menghembuskan
napas sekuatkuatnya
Sisa udara setelah
menghembuskan
napas sekuatkuatnya
Kapasitas vital adalah
volume cadangan
inspirasi ditambah
dengan volume tidal
ditambah lagi dengan
volume cadangan
ekspirasi
KRF mengukur
jumlah udara
tambahan yang dapat
dihembuskan setelah
pernafasan normal.

Pengukuran jumlah total
udara yang paru-paru
dapat terus. Ini adalah
jumlah volume residu,
volume cadangan ekspirasi,
volume tidal, dan volume
cadangan inspirasi.
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d.

Membimbing peserta didik melakukan praktik pengaruh aktivitas
terhadap frekuensi pernapasan. Data hasil praktik dituliskan pada tabel
yang telah disediakan di LKPD 5, seperti berikut ini.
No

e.

Aktivitas

1

Duduk selamat 1
menit

2

Jalan Kaki selama
1 menit

3

Lari-lari kecil
selama 1 menit

4

Loncat-loncat
ditempat selama 1
menit

Partisipan

Frekuensi Pernapasan
Selama 1 Menit

Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3
Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3
Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3
Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3

Memfasilitasi peserta didik melakukan menggambarkan grafik hasil
pengamatan.

f.

Memastikan peserta didik mengidentifikasi faktor-faktor lain yang
mempengaruhi pernapasan beserta deskripsinya dengan tepat.
No

Faktor yang
Mempengaruhi

1.

Usia

2

Jenis Kelamin

3

Aktivitas
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Deskripsi
Bayi dan anak-anak merupakan usia pertumbuhan
dan perkembangan dalam masa ini akan
dibutuhkan energi yang lebih banyak untuk
membangun sistem tubuh serta proses
pertumbuhan. Oleh karena itu, bayi akan
memerlukan oksigen lebih banyak untuk memenuhi
permintaan energi yang dibutuhkan oleh tubuh.
Frekuensi pernapasan pada bayi akan lebih cepat
untuk membuang karbondioksida dan
mendapatkan oksigen yang baru.
Pada umumnya, laki-laki memimiliki aktivitas yang
lebih banyak dan berat yang memerlukan lebih
banyak energi. Oleh karena itu, laju pernapasan
laki-laki akan lebih cepat untuk mendapatkan
pasokan oksigen dalam pembentukan energi
melalui pernapasan sel. Akan tetapi, bisa saja
frekuensi pernapasan laki-laki dan perempuan
sama ketika melakukan aktivitas yang sama.
Orang yang bekerja akan memiliki frekuensi
pernapasan yang lebih cepat dibanding dengan
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g.

4

Suhu Tubuh

5

Posisi tubuh

orang 4yang tidak berkerja tidak bekerja. Frekuensi
bernapas pada saat berlari akan memiliki lebih
cepat dibanding saat berjalan.
Pada saat kedinginan atau kedinginan tubuh akan
aktif melakukan pembakaran untuk
menghangatkan tubuh. Dengan demikian, tubuh
akan memerlukan oksigen lebih banyak pada saat
memasuki suhu dingin. Cobalah amati ketika kamu
bepergian dan terjadi perubahan suhu yang makin
rendah (dingin) maka tubuh akan meningkatkan
laju frekuensi pernapasannya.
Pada posisi berdirilah tubuh akan memiliki
frekuensi pernapasan yang tinggi dibanding posisi
tubuh lainnya. Pada saat tubuh berdiri, maka tubuh
akan memerlukan energi yang lebih besar untuk
menjaga keseimbangan. Sehingga laju metabolisme
akan lebih cepat untuk menghasilkan energi guna
memenuhi kebutuhan keseimbangan tubuh.
Dengan demikian, laju pernapasan akan lebih cepat
untuk menukarkan karbondioksida dengan oksigen
yang dibutuhkan di dalam tubuh.

Meminta perwakilan dari tiga kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok berdasarkan LKPD 3., LKPD 4., dan LKPD 5. Setiap
kelompok mempresentasikan LKPD yang berbeda. Meminta kelompok
lain menanggapinya. Kemudian, peserta didik menyimpulkan hasil
kegiatannya.

h.

Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.

i.

Melakukan konfirmasi konten proses pertukaran gas, kapasitas dan
volume paru-paru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan
melalui diskusi kelas.

j.

Menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan topik penyakit dan
gangguan pada sistem pernapasan serta cara pencegahannya dengan
panduan LKPD. 6. Selain itu, meminta masing-masing kelompok membuat
satu poster dengan memilih satu topik dari beberapa topik berikut: 1)
bahaya asap rokok bagi kesehatan pernapasan; 2) bahaya asap kendaraan
bermotor; 3) menghindarkan gangguan pernapasan akibat kabut asap
kebakaran hutan; dan 4) penularan gangguan pernapasan melalui udara.
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Memberitahukan bahwa poster ini akan dipresentasikan pada pertemuan
berikutnya.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-3
Saudara sudah membelajarkan kepada peserta didik tentang kapasitas dan
volume paru-paru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi
pernapasan pada pertemuan sebelumnya. Proses pernapasan dapat berjalan
normal jika kondisi organ-organ pernapasan dan proses berjalan baik. Akan
tetapi, proses pernapasan dapat terganggu akibat gangguan fisik lingkungan
dan mikroorganisme merugikan. Apa saja jenis gangguan dan penyakit pada
sistem pernapasan? Apa penyebab gangguan dan penyakit tersebut? Apa
akibatnya? Bagaimana cara menghindarkannya?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas pembelajaran berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
1) mengidentifikasi jenis gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan,
penyebabnya, serta akibatnya; 2) Mengusulkan upaya pencegahan gangguan
dan penyakit pada sistem pernapasan; dan 3) presentasi poster. Setelah
melakukan aktivitas dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.9.6, 3.9.7, 4.9.1., dan
4.9.2. pada subtopik gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan serta
pencegahannya. Pertemuan ke-3 ini menggunakan model pembelajaran
saintifik dengan sintaks: 1) Mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan
informasi; 4) mengasosiasi/mengolah informasi; dan 5) mengomunikasikan
(Aryana, dkk., 2018). Pembelajaran dilakukan selama 3 X 40’.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 6. Identifikasi jenis gangguan dan
penyakit pada sistem pernapasan, penyebabnya, serta akibatnya dan LKPD 7.
Upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan. Sebelum
pembelajaran dimulai, Saudara perlu memastikan media dan LKPD yang akan
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digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua peserta didik. Berikut
ini rincian aktivitas pembelajaran pertemuan ke-3.
1. Identifikasi Gangguan dan Penyakit pada Sistem Pernapasan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
Mengidentifikasi jenis gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan,
penyebabnya, serta akibatnya melalui kegiatan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 80 Menit.
(mengobservasi, menanya, dan mengolah informasi)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a.

Video kabut asap kebakaran hutan
(https://www.youtube.com/watch?v=KZmR34uOcVc)

b.

Artikel kabut asap kebakaran hutan (terdapat di bagian Aplikasi di Dunia
Nyata)

c.

Video penularan penyakit tuberkolosis
(https://www.youtube.com/watch?v=y0P24kkTFFI)

d.

LCD proyektor

e.

Komputer

Apa yang saudara lakukan:
a.

Mengkonfirmasi tugas pembuatan poster pencegahan penyakit kepada
peserta didik dan meminta memasangnya di dinding kelas.

b.

Memfasilitasi peserta didik di dalam kelompoknya masing-masing untuk
menelaah artikel kabut asap, mengamati video kabut asap dan penularan
penyakit tuberkolosis dengan panduan LK. 6.

c.

Meminta peserta didik menyusun pertanyaan di dalam kelompoknya
masing-masing berdasarkan hasil pengamatan video dan penelaahan
artikel.
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d.

Mengkonfirmasi berbagai pertanyaan yang sudah disusun peserta didik
dan meminta peserta didik menemukan jawabannya dari video dengan
cara memutar ulang dan juga dari bahan lainnya.

e.

Mengkonfirmasi hasil pekerjaan peserta didik berkaitan dengan gangguan
dan penyakit pada pernapasan dan deskripsinya yang di tulis pada tabel
yang tersedia di LKPD.

f.

Meminta perwakilan dari tiga kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok. Meminta kelompok lain menanggapinya. Kemudian,
peserta didik menyimpulkan hasil kegiatannya.

g.

Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.

h.

Melakukan konfirmasi konten gangguan dan penyakit pada sistem
pernapasan, melalui diskusi kelas.

2. Upaya Pencegahan Gangguan dan Penyakit pada Sistem Pernapasan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
Mengusulkan upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem
pernapasan melalui kegiatan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
(mengasosiasi dan mempresentasikan)

: 40 Menit.

Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a. artikel tentang bahaya asap rokok bagi kesehatan pernapasan;
b. artikel tentang bahaya asap kendaraan bermotor;
c. artikel tentang menghindarkan gangguan pernapasan akibat kabut asap
kebakaran hutan;
d. artikel tentang penularan gangguan pernapasan melalui udara.
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Apa yang saudara lakukan:
1. Meminta peserta didik secara berkelompok menelaah artikel yang
disediakan, selanjutnya mendiskusikan tugas yang terdapat di LKPD.
2. Meminta peserta didik di dalam kelompoknya berdiskusi untuk
mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan yang
terdapat di artikel, beserta usulan upaya pencegahannya di kertas karton.
Selanjutnya meminta memasangnya di sebelah poster yang sudah dibuat.
3. Meminta peserta didik melakukan walking galery ke setiap kelompok untuk
mendiskusikan poster dan hasil telaah artikel dengan membawa buku
catatan untuk menuliskan hasil temuan penting dari setiap kelompok. Di
setiap kelompok terdapat satu penjaga yang akan mempresentasikan hasil
pekerjaannya dan menjawab pertanyaan temannya.
4. Meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan temuan
penting pada saat walking galery, melalui kegiatan diskusi kelas.
5. Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.
6. Melakukan konfirmasi upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada
sistem pernapasan, melalui diskusi kelas.
7. Memfasilitasi peserta didik mengikuti ulangan harian topik sistem
pernapasan pada manusia.

195

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Beriku ini tujuh buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran, yaitu 1) LKPD 1. Identifikasi Organ-Organ
Pernapasan pada Manusia; 2) LKPD 2. Analisis Mekanisme Inspirasi dan
Ekspirasi; 3) LKPD 3. Identifikasi Proses Pertukaran Gas

pada Sistem

Pernapasan; 4) LKPD 4. Identivikasi Kapsitas dan Volume Paru-Paru; 5) LKPD
5. Pengaruh Aktivitas Tubuh terhadap Frekuensi Peranapasan; 6) LKPD 6.
Identifikasi Gangguan dan Penyakit Sistem Pernapasan; dan 7) LKPD 7. Upaya
Pencegahan Gangguan dan Penyakit Pada Sistem Pernapasan.

LKPD 1. Identifikasi Organ-Organ Pernapasan pada Manusia
Tujuan: Mengidentifikasi organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya
berdasarkan hasil pengamatan video.
Alat dan Bahan
1.

Video proses bernapas;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;

Prosedur Kegiatan
1.

Kamu akan mengamati video tentang proses pernapasan. Pada saat
mengamati,

identifikasi

1)

nama

organ-organ

pernapasan;

2)

struktur/bentuk masing-masing organ-organ pernapasan; dan 3)
identifikasi fungsingnya masing-masing. Selain itu, buatlah pertanyaan
tentang isi video yang menurut kamu belum bisa dipahami.
2.

Amati video tentang proses pernapasan.
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3.

Tuliskan pertanyaan terntang isi video yang menurut kamu belum bisa
dipahami.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

Berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan nama-nama organ
pernapasan berikut ini.

5.

1.

................................................................

2.

................................................................

3.

................................................................

4.

................................................................

5.

................................................................

6.

................................................................

7.

................................................................

8.

................................................................

9.

................................................................

Berdasarkan hasil pengamatan video, deskripsikan struktur organ
pernapasan dan fungsinya pada tabel berikut ini.
No

Nama Organ
Pernapasan

Struktur

Fungsi
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LKPD 2. Analisis Mekanisme Inspirasi dan Ekspirasi
Tujuan:
8.

Menggambarkan gerak paru-paru pada saat bernapas berdasarkan hasil
praktik.

9.

Mendiagramkan arah aliran udara pada saat inspirasi berdasarkan hasil
praktik.

Alat dan Bahan
1.

Video pertukaran gas pada sistem pernapasan;

2.

Balon 3 buah/kelompok;

3.

Botol plastik air mineral 1,5 L sebanyak 1 buah/kelompok;

4.

Plastisin 1 kotak kecil/kelompok;

5.

Selang plastik dan percabangannya 1 buah/kelompok; dan

6.

Karet gelang 2 buah/kelompok.

Prosedur Kegiatan
1.

Potong bagian bawah botol aqua, dari atas kira-kira 25–30 cm
menggunakan gunting.

2.

Ambil sebuah balon, potong bagian bawahnya, kemudian tutup lubang
botol dengan potongan balon.

3.

Lubangi tutup botol aqua, seukuran diameter selang plastik.

4.

Ambil sebuah balon yang lain dan ikat pada sedotan/ selang plastik yang
lewatkan melalui tutup botol.

5.

Masukkan selang plastik yang diikat balon ke dalam mulut botol.
Kemudian tutup rapat mulut botol. Tambahkan plastisin pada tutup botol
di sekitar selang agar tidak ada celah.
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6.

Tarik balon B ke bawah, perhatikan apa yang terjadi dengan balon A
yang di dalam botol. Deskripsikan hasil pengamatan kamu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7.

Berikan penjelasan untuk jawaban nomor 6.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8.

Alat praktikum merupakan gambaran paru-paru kamu. Pasangkanlah
dengan tepat bagian alat peraga tersebut dengan organ-organ
pernapasan.
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................
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9.

Hubungkanlah jawaban kamu di nomor 7 dengan proses pernapasan di
paru-paru.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

10. Buatlah diagram arah aliran udara pada saat inspirasi dan juga diagram
pada saat ekspirasi.
11. Buatlah kesimpulan kegiatan ini.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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LKPD 3. Identifikasi Proses Pertukaran Gas pada Sistem
Pernapasan
Tujuan: Mengidentifikasi proses pertukaran gas di alveolus dan sel-sel tubuh
berdasarkan hasil pengamatan video.
Alat dan Bahan
1.

Video proses bernapas;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor;

Prosedur Kegiatan
1.

Kamu akan mengamati video tentang proses pertukaran gas di paru-paru
dan di selsel tubuh. Pada saat mengamati video, identifikasi 1) lokasi
pertukaran gas; 2) gas-gas yang terlibat dalam pernapasan pernapasan; 3)
penyebab terjadinya pertukaran gas; dan 3) komponen yang menyalurkan
gas-gas pernapasan. Selain itu, buatlah pertanyaan tentang isi video yang
menurut kamu belum bisa dipahami.

2.

Amati video tentang proses pernapasan.

3.

Tuliskan pertanyaan terntang isi video yang menurut kamu belum bisa
dipahami.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

Apa fungsi gas oksigen bagi sel-sel tubuh?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5.

Apa akibatnya jika gas karbondioksida tidak dikeluarkan dari jaringan
tubuh?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6.

Pada bagian paru-paru manakah tempat pertukaran gas terjadi?
Bagaimanakah

proses

pertukarannya?

Buatkan

diagram

yang

menggambarkan proses pertukaran gas tersebut.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7.

Bagian tubuh apakah yang menyalurkan gas-gas pernapasan?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8.

Bagaimanakah proses pertukaran gas pernapasan di jaringan tubuh?
Buatkan diagram yang menggambarkan proses pertukaran gas tersebut.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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LKPD 4. Identifikasi Volume dan Kapasitas Udara Paru-Paru
Tujuan: Mengidentifikasi Volume dan Kapasitas Paru-Paru
Prosedur Kegiatan
1.

Apakah volume udara yang masuk ke paru pada saat bernapas biasa
sama dengan volume pada saat Kamu menarik napas sedalam-dalamnya?
Berikan penjelasan atas jawaban Kamu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.

Apakah volume udara yang kamu keluarkan dari paru pada saat
bernapas biasa sama dengan volume udara yang dikeluarkan setelah
berolah raga? Berikan penjelasan atas jawaban Kamu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

Apakah udara yang ada di paru-paru akan habis ketika Kamu
menghembuskan napas sekuat-kuatnya? Berikan penjelasan atas
jawaban Kamu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

Amati grafik volume dan kapasitas paru-paru berikut ini.
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Hubungkanlah pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 dengan grafik di atas.
Berikanlah penjelasannya.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.

Lengkapilah tabel volume dan kapasitas paru-paru berikut ini.
No

6.

Jenis Volume/
Kapasitas

Deskripsi

Contoh Kondisi

Buatlah kesimpulan berdasarkan aktivitasyang telah kamu lakukan.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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LKPD 5. Pengaruh Aktivitas Tubuh terhadap Frekuensi
Pernapasan
Tujuan: Mengidentifikasi Volume dan Kapasitas Paru-Paru
Alat dan Bahan
Stop Watch
Prosedur Kegiatan
1. Pilihlah 3 orang untuk melakukan aktivitas yang telah ditentukan. Setiap
orang akan melakukan empat aktivitas yang sama.
2. Aktivitas pertama adalah duduk rileks di kursi selama satu menit, setelah
itu hitunglah frekuensi pernapasannya.
3. Aktivitas kedua adalah jalan kaki mengelilingi kelas selama satu menit,
setelah itu hitunglah frekuensi pernapasannya.
4. Aktivitas ketiga adalah lari-lari kecil mengelilingi kelas selama satu menit,
setelah itu hitunglah frekuensi pernapasannya.
5. Aktivitas keempat adalah loncat-loncat di tempat selama satu menit,
setelah itu hitunglah frekuensi pernapasannya.
6. Masukanlah data yang kamu peroleh ke dalam tabel berikut ini.
Tabel Frekuensi Pernapasan Berbagai Aktivitas
No

Aktivitas

1

Duduk selamat 1
menit

2

Jalan Kaki selama
1 menit

3

Lari-lari kecil
selama 1 menit

4

Loncat-loncat
ditempat selama 1
menit

Partisipan

Frekuensi Pernapasan
Selama 1 Menit

Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3
Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3
Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3
Orang ke-1
Orang ke-2
Orang ke-3

205

7. Buatlah grafik hasil pengamatan setiap kelompok.
8. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Identifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi frekuensi pernapasan
berdasarkan kajian literatur.
No

Faktor yang
Mempengaruhi

Deskripsi

LKPD 6. Identifikasi Gangguan dan Penyakit Sistem Pernapasan
Tujuan : Mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan.
Alat dan Bahan:
1.

Video kabut asap kebakaran hutan
(https://www.youtube.com/watch?v=KZmR34uOcVc)

2.

Artikel kabut asap kebakaran hutan (terdapat di Aplikasi di Dunia Nyata)

3.

Video penularan penyakit tuberkolosis
(https://www.youtube.com/watch?v=y0P24kkTFFI)

4.

LCD proyektor

5.

Komputer
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Prosedur Kegiatan
1. Amatilah video tentang kabut asap akibat kebakaran hutan dan penularan
penyakit tuberkolosis. Selanjutnya, telaahlah artikel tentang kabut asap akibat
kebakaran hutan.

2. Buatlah satu pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan video dan
penelaahan artikel.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Diskusikanlah jawaban atas pertanyaan yang dibuat temanmu. Kamu
dapat mengamati ulang video dan menelaah ulang artikel untuk
menemukan jawabannya. Jika belum menemukan jawabannya, cobalah
Kamu mencari jawabannya dari bahan lainnya.
Pertanyaan temanmu yang akan dijawab.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Jawaban kamu atas pertanyaan temanmu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Berdasarkan video dan artikel, identifikasi gangguan atau penyakit pada
sistem pernapasan. Isikan jawaban Kamu pada tabel berikut ini.
No

Nama
Penyakit

Bagian apa
yang diserang

Penyebabnya

Akibatnya
pada Tubuh

Jenis
Penyakit
Menular
(Ya/Tidak)
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5. Dengan menggunakan format tabel yang sama, identifikasi gangguan atau
penyakit pada sistem pernapasan lainnya.
6. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

LKPD 7. Usulan Menjaga Kesehatan Sistem Pernapasan
Tujuan: Mengusulkan upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem
pernapasan.
Alat dan Bahan.
a.

Artikel tentang bahaya asap rokok bagi kesehatan pernapasan
(https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/bahayamerokok-pada-daya-tahan-tubuh/);

b.

Artikel

tentang

bahaya

asap

kendaraan

bermotor

(https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/3-bahaya-asapknalpot-bagi-kesehatan/);
c.

Artikel tentang menghindarkan gangguan pernapasan akibat kabut asap
kebakaran

hutan

(https://news.detik.com/berita/d-3042492/ini-

pencegahan-dan-penanganan-dampak-kesehatan-akibat-asap);
d.

Artikel

tentang

penularan

penyakit

pernapasan

melalui

(https://www.alodokter.com/proses-terjadinya-penularan-tbc).
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Prosedur Kegiatan
1.

Telaahlah artikel yang telah kamu pilih.

2.

Deskripsikan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan yang terdapat di
artikel, beserta usulan upaya pencegahannya di kertas karton/plano
sebagai laporan kelompok.
Judul Artikel: ....................................................................................................................
Permasalahan berkaitan
Pernapasan

3.

Dampaknya

Usulan Pencegahannya

Pasanglah hasil telaah kelompok Kamu di sebelah poster yang telah
dibuat.

4.

Kegiatan walking galery. Setiap kelompok dibagi menjadi dua
subkelompok. Subkelompok ke-1 bertugas berkeliling mengunjungi hasil
pekerjaan kelompok lainnya. Subkelompok ini bertanya atas hasil
pekerjaan kelompok lainnya. Subkelompok ke-2 menjadi perwakilan
kelompok bertugas menjelaskan/mempresentasikan dan menjawab
pertanyaan kelompok lain. Setiap peserta kelompok mencatat pertanyaan
dan jawaban dalam diskusi pada saat walking galery ke dalam tabel
berikut ini.
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NO

5.

Penanya

Pertanyaan

Deskrispi Jawaban

Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan yang telah Kamu lakukan.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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C. Bahan Bacaan
SISTEM PENAPASAN PADA MANUSIA
Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, tubuh manusia
harus melakukan berbagai kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan oksigen
(O2) bagi sel-sel penyusun tubuhnya. Berapa kali Kamu menghirup udara
dalam satu menit? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Apa peran oksigen
bagi sel-sel tubuh?
Oksigen yang Kamu berfungsi pada saat pembongkaran makanan menjadi
energi di dalam sel. Energi ini digunakan oleh sel itu sendiri untuk melakukan
aktivitasnya. Sebagai contoh, energi pada sel otot digunakan untuk bergerak.
Contoh lainnya, energi pada sel-sel otak dapat digunakan untuk proses
berpikir. Sekarang, coba sebutkan aktivitas lainnya yang membutuhkan
energi.
Selain memasukan udara melalui rongga hidung, kamu juga mengeluarkan
udara dari dalam tubuh kamu. Mengapa tubuh Kamu melakukan hal tersebut?
Seperti telah kamu ketahui, hasil samping dari proses pembongkaran energi
tersebut adalah zat karbondioksida (CO2) yang harus dikeluarkan dari sel dan
selanjutnya dikeluarkan dari dalam tubuh. Dengan demikian, antara tubuh dan
lingkungan sekitarnya berlangsung suatu proses pertukaran gas oksigen dan
karbon dioksida yang dikenal sebagai proses pernapasan. Cobalah sekarang
rumuskan ulang definisi pernapasan menurut kalimat kamu sendiri!

1.

Organ-Organ Pernapasan

Sekarang, cobalah Kamu tarik napas sekuat-kuatnya. Rasakan aliran udara
yang masuk ke tubuh. Melalui bagian tubuh manakah udara pernapasan
tersebut? Udara pernapasan masuk dan keluar melalui melalui organ-organ
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pernapasan. Organ-organ pernapasan terdiri atas hidung, lating, trakea,
bronkus, bronkiolus, dan alveolus di paru-paru.
1.1. Hidung
Hidung merupakan bagian paling atas dari alat pernapasan dan merupakan
alat pernapasan paling awal yang dilalui udara. Di hidung terdapat saraf-saraf
penciuman. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut udara masuk
ke dalam rongga hidungdan melalui lubang hidung. Rongga hidung memiliki
tiga fungsi utama yaitu:
(a) Memanaskan udara
Pada rongga hidung terdapat suatu struktur yang disebut concha.
Permukaan concha ini diliputi banyak pembuluh darah kapiler, sehingga
suhunya selalu hangat. Udara yang menuju paru-paru bila melaluinya
akan dihangatkan.
(b) Menyaring udara.


Mencegah pemasukan gas-gas yang membahayakan ke dalam paruparu. Hal ini dimungkinkan oleh adanya indra pembau pada hidung,
sehingga jika tercium bau gas yang tidak enak merupakan petunjuk
agar hidung ditutup. Gas CO yang tidak berbau akan lolos dari
penyaringan ini, sehingga dapat menimbulkan kematian.



Mencegah masuknya debu-debu yang terkandung di dalam udara. Hal
ini dimungkinkan oleh adanya rambut-rambut halus disebut silia,
yang meliputi selaput mukosa hidung. Ketika dilalui udara silia
bergerak menggelombang.

(c)

Melembapkan udara
Keadaan selaput mukosa hidung selalu lembab dan selalu memberikan
sebagian kelembapannya untuk udara yang terisap masuk. Oleh karena
itu, udara akan menjadi lembab dan hangat sebelum masuk paru-paru.
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Gambar 1. Alat Pernapasan Manusia

1.2. Laring (Pangkal tenggorokan)
Pada bagian ujung belakang rongga hidung terdapat daerah yang disebut
faring (tekak). Faring merupakan lanjutan dari saluran hidung yang
meneruskan udara ke laring.
Laring terdiri atas lempengan-lempengan tulang rawan. dan tulang-tulang
rawan pembentuk jakun. Apabila kita perhatikan bagian leher pada laki-laki
dewasa akan tampak adanya tonjolan jakun ini. Sebenarnya jakun tidak hanya
milik laki-laki saja, wanita pun memilikinya, hanya saja jakun pada wanita
tidak menonjol seperti milik laki-laki. Jakun tersusun dari katup pangkal
tenggorok, perisai tulang rawan, serta gelang-gelang tulang rawan. Pada laring
juga terdapat selaput suara yang akan bergetar jika ada udara yang
melaluinya, misalnya pada saat berbicara. Laring memiliki katup yang disebut
epiglotis (anak tekak). Epiglotis selalu dalam keadaan terbuka, dan hanya
menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan.Bagian dalam
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dindingnya digerakkan oleh otot untuk menutup serta membuka glotis. Glotis
adalah lubang mirip celah yang menghubungkan trakea dengan faring.
1.3. Trakea (Batang tenggorokan)
Batang tengorokan atau trakea merupakan saluran pernapasan yang
memanjang dari pangkal rongga mulut sampai dengan rongga dada. Trakea
berbentuk pipa tersusun dari cincin-cincin tulang rawan terletak di depan
kerongkongan. Trakea menghubungkan rongga hidung maupun rongga mulut
dengan paru-paru. Maka, di samping melalui hidung, udara pernapasan dapat
juga diambil melalui mulut.
Batang tenggorok selalu dalam keadaan terbuka sehingga proses pernapasan
dapat dilakukan setiap saat.. Bagian dalam trakea licin dilapisi oleh selaput
lendir dan mempunyai lapisan yang terdiri atas sel-sel bersilia. Lapisan
bersilia ini berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar
tidak masuk ke dalam paru-paru. Apabila udara yang masuk itu kotor dan
tidak dapat disaring seluruhnya serta mengandung bakteri atau virus, akan
mengakibatkan infeksi radang tenggorokan dan mengganggu jalannya
pernapasan.
1.4. Bronkus (Cabang batang tenggorokan)
Bronkus merupakan bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea.
Bronkus terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Cabang brokus ke kiri lebih
mendatar bila dibandingkan dengan cabang bronkus ke kanan. Hal ini
merupakan penyebab mengapa paru-paru kanan lebih mudah diserang
penyakit dibanding paru-paru kiri. Setiap bronkus terdiri atas lempengan
tulang rawan dan dindingnya terdiri atas otot halus. Bronkus bercabangcabang lagi disebut bronkiolus. Dinding bronkiolus tipis dan tidak bertulang
rawan.
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1.5. Pulmo (Paru-paru)
Paru-paru adalah alat pernapasan terletak antara rongga dada dan diafragma.
Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan
rongga perut. Selain sebagai pembatas, otot diafragma berperan aktif dalam
proses pernapasan. Paru-paru diselubungi oleh selaput elastis yang disebut
pleura.
Paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan.
Paru-paru kiri terdiri atas dua gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri
atas tiga gelambir. Di dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronkiolus.
Bronkiolus paru-paru bercabang-cabang lagi membentuk pembuluhpembuluh halus. Pembuluh-pembuluh halus ini berakhir pada gelembunggelembung halus mirip buah anggur yang berisi udara yang disebut alveolus.
(alveoli = jamak). Yang jumlahnya kira-kira mencapai 300.000.000 alveoli
dengan luas permukaan seluruhnya apabila direntangkan sekitar 80 meter
persegi. Alveolus sangat tipis, namun elastis dan mengandung kapiler-kapiler
darah yang membentuk jaring-jaring.

Gambar 2. Alveolus dan kapiler-kapiler darah
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2. Mekanisme Pernapasan
Proses bernapas pada manusia dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar.
Apakah Kamu dapat mengatur ritme pernapasan pada saat tidur? Bernapas
secara sadar terjadi jika kita melakukan pengaturan-pengaturan saat
pernapasan, misalnya pada saat latihan dengan cara menarik napas panjang,
kemudian menahannya beberapa saat, serta mengeluarkannya. Bernapas
secara tidak sadar, yaitu pernapasan yang dilakukan tanpa perintah otak,
misalnya pada saat kita tidur nyenyak pun kita melakukan pernapasan.
Bernapas adalah pengambilan udara pernapasan masuk kedalam paru-paru
(inspirasi) dan pengeluarannya (ekspirasi). Inspirasi dan ekspirasi ini
berlangsng lima belas sampai delapan belas kali setiap menit. Proses tersebut
diatur oleh otot-otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Kerja otot-otot
tersebutlah yang dapat mengatur volume ruang dada, memperbesar ataupun
memperkecil menurut kehendak kita
Proses bernapas selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi.
Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya,
manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan
dada dan pernapasan perut.
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Gambar 3. Kedudukan tulang rusuk pada saat
Inspirasi dan Ekspirasi Pernapasan Dada

2.1. Pernapasan Dada
Pernapasan dada disebut juga pernapasan tulang rusuk. Proses inspirasi
diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk, menyebabkan
terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini menyebabkan rongga dada membesar
sehingga tekanan udara di dalam dada menurun dan paru-paru mengembang.
Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru
menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian udara dari
luar masuk ke dalam paru-paru.
Sebaliknya, proses ekspirasi berlangsung pada saat otot antar tulang rusuk
berelaksasi sehingga tulang rusuk turun kembali. Keadaan ini mengakibatkan
rongga dada menyempit, sehingga tekanan udara dalam rongga dada
meningkat dan paru-paru mengecil. Paru-paru yang mengecil menyebabkan
tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dibanding
tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru.
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2.2. Pernapasan Perut
Mekanisme

proses

inspirasi

pernapasan

perut

diawali

dengan

berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung
berubah menjadi datar. Keadaan diafragma yang datar mengakibatkan rongga
dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paruparu menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru.
Proses ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berelaksasi, sehingga
diafragma

kembali

melengkung.

Keadaan

melengkungnya diafragma

mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengempis, tekanan udara dalam
paru-paru naik, maka udara keluar dari paru-paru.

Gambar 4. Kedudukan difragma pada saat
Inspirasi dan Ekspirasi Pernapasan perut
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2.3. Mekanisme Pertukaran Oksigen dan Karbondioksida
Pertukaran gas antara oksigen dan karbondioksida terjadi melalui proses
difusi, berlangsung di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Proses difusi
berlangsung sederhana, yaitu gerakan molekul-molekul secara bebas melalui
membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi menuju ke
konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Faktor-faktor yang mempenaruhi
difusi gas melintasi membran sel adalah:

Gambar 5. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2
Sumber Gambar: https://id-static.z-dn.net/files/de5/3deef198cfbff591e9415b2c3c05f61d.jpg

Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi dari rongga hidung sampai
alveolus. Di alveolus terjadi difusi oksigen ke kapiler paru-paru yang terletak
di dinding alveolus. Masuknya oksigen dari luar (lingkungan) menyebabkan
tekanan parsial oksigen atau PO2 di alveolus lebih tinggi dibandingkan dengan
PO2 di kapiler paru-paru. Oleh karena itu, oksigen akan bergerak dari alveolus
menuju kapiler paru-paru, yang disebabkan proses difusi selalu terjadi dari
daerah yang bertekanan parsial tinggi ke daerah yang bertekanan parsial
rendah.
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Hemoglobin akan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh kemudian berdifusi
masuk ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh atau jaringan tubuh, oksigen
digunakan untuk proses resirasi sel di dalam mitokondria sel. Semakin banyak
oksigen yang digunakan oleh sel-sel tubuh, maka semakin banyak
karbondioksida yang terbentuk dari proses respirasi sel. Hal tersebut
menyebabkan tekanan partial karbondioksida atau PCO2 dalam sel-sel tubuh
lebih tinggi dibandingkan PCO2 dalam kapiler vena sel-sel tubuh. Oleh
karenanya karbondioksida dapat berdifusi dari sel-sel tubuh ke dalam kapiler
vena sel-sel tubuh, kemudian akan di bawa oleh eritrosit menuju ke paru-paru.
Di paru-paru terjadi difusi karbondioksida dari kapiler vena menuju alveolus.
Proses tersebut terjadi karena tekanan parsial karbondioksida pada kapiler
vena lebih tinggi dari pada tekanan parsial karbondioksida dalam alveolus.
Bila pengangkutan oksigen terutama dilaksanakan oleh Hb, maka
pengangkutan karbondioksida dilakukan oleh plasma darah. Karbondioksida
dapat larut dengan baik di dalam plasma darah dan membentuk asam
karbonat.

3. Volume dan Kapasitas Paru-Paru
Volume udara pernapasan pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada
ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Pada orang dewasa,
volume paru-paru berkisar antara 5 – 6 liter yang terdiri atas:
a. Volume Tidal (VT). Volume udara tidal adalah volume udara hasil
inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal. Volume udara
tidal bervariasi tergantung pada tingkat kegiatan seseorang. Pada kondisi
tubuh istirahat, volume udara tidal sebanyak kira-kira 500 mililiter pada
rata-rata orang dewasa muda, dan besarnya akan meningkat bila kegiatan
tubuh meningkat. Dari 500 mililiter udara tidal yang dipernapaskan pada
kondisi istirahat tersebut hanya 350 mililiter saja yang dapat sampai di
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alveolus, sedang yang 150 mililiter mengisi ruang yang terdapat pada
saluran pernapasan (disebut ruang rugi).
b. Volume Cadangan Inspirasi (VCI), adalah volume udara yang dapat
dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidal
dilakukan, pada keadaan normal sebanyak kira-kira 3000 mililiter.
c. Volume Cadangan Ekspirasi (VCE), adalah volume udara ekstra yang
dapat dikeluarkan (dihembuskan) dengan ekspirasi kuat pada akhir
ekspirasi normal, pada keadaan normal sebanyak kira-kira 1000 mililiter.
d. Volume Residu (VR), yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam
paru-paru setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1500 mililiter.
Dalam menguraikan proses pernapasan terkadang diperlukan penyatuan dua
atau lebih jenis-jenis volume di atas. Kombinasi dari jenis-jenis volume itu
disebut kapasitas paru-paru. Beberapa jenis kapasitas paru-paru sebagai
berikut.
a. Kapasitas Inspirasi (KI), sama dengan volume tidal ditambah dengan
volume cadangan inspirasi. Kapasitas inspirasi merupakan jumlah udara
yang dapat dihirup oleh seseorang mulai ekspirasi normal dan
mengembangkan paru-parunya sampai jumlahnya maksimum (kira-kira
3500 ml).
b. Kapasitas Residu Fungsional (KRF), sama dengan volume cadangan
ekspirasi ditambah dengan volume residu. Besarnya kapasitas residu
fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi
normal (kira-kira 2500 ml).
c. Kapasitas Vital (KV), sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah
dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini
adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru
seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum
dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya (kira-kira 4500 ml).
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d. Kapasitas total paru-paru, adalah volume maksimum dimana paru-paru
dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa atau sama
dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu (kira-kira 6000
ml).

Gambar 6. Volume dan kapasitas paru-paru pada manusia

4. Faktor yang Mempengaruhi Pernapasan
Pernahkan kamu mengamati pernapasan bayi berusia di bawah dua tahun?
Samakah frekuensinya dengan pernapasan Kamu? Frekuensi pernapasan
manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut.
Umur; Bertambahnya umur seseorang mengakibatkan frekuensi pernapasan
menjadi semakin lambat. Pada usia lanjut, energi yang digunakan lebih sedikit
dibandingkan pada saat usia pertumbuhan, sehingga oksigen yang diperlukan
relatif lebih sedikit.
Jenis Kelamin; pada umumnya, laki-laki lebih banyak membutuhkan energi,
sehingga memerlukan oksigen yang lebih banyak dari pada perempuan.
Suhu Tubuh; manusia memiliki suhu tubuh yang konstan (berkisar antara 3637 0C) karena manusia mampu mengatur produksi panas tubuhnya dengan
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cara meningkatkan laju metabolisme. Jika suhu tubuh turun, maka tubuh akan
meningkatkan metabolismenya, sehingga kebutukan akan oksigen meningkat.
Aktivitas; posisi tubuh akan mempengaruhi banyaknya otot yang bekerja.
Misalnya pada saat berlari, otot akan berkontraksi, sehingga oksigen yang
dibutuhkan lebih banyak dan laju pernapasan pun akan meningkat
dibandingkan pada saat orang berdiri.
Posisi Tubuh; Pada posisi berdirilah tubuh akan memiliki frekuensi
pernapasan yang tinggi dibanding posisi tubuh lainnya. Pada saat tubuh
berdiri, maka tubuh akan memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga
keseimbangan. Sehingga laju metabolisme akan lebih cepat untuk
menghasilkan energi guna memenuhi kebutuhan keseimbangan tubuh.
Dengan demikian, laju pernapasan akan lebih cepat untuk menukarkan
karbondioksida dengan oksigen yang dibutuhkan di dalam tubuh.

5. Kandungan Udara Inspirasi dan Ekspirasi
Selama 24 jam kita bernapas kurang lebih membutuhkan 15.000 liter udara
bersih. Dengan demikian kebersihan udara disekitar kita merupakan suatu hal
yang sangat penting. Udara inspirasi dan udara ekspirasi memiliki komponen
yang berbeda. Perbedaan yang paling mencolok adalah kandungan
karbondioksida, yaitu sebelum masuk paru-paru ± 0,03% dari total volume
udara yang masuk. Setelah masuk paru-paru dan terjadi pertukaran gas,
akhirnya kandungan karbon dioksida yang dikeluarkan dari paru-paru
meningkat menjadi ± 5,6% dari total volume udara yang dikeluarkan.
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Tabel 3. Perbandingan Jumlah Udara Luar, Sebelum dan Sesudah
Pernapasan Berlangsung

Perbandingan Udara

Nitrogen

Oksigen

Karbondioksida

Udara luar sebelum masuk
ke paru-paru
Udara yang keluar dari
paru-paru

79,07%

20,9%

0,03%

79,8%

14,6%

5,6%

Sebaliknya, kandungan oksigen dalam udara sebelum masuk ke dalam
paru-paru adalah ± 20,9%dari total volume udara yang masuk. Setelah masuk
ke dalam paru-paru dan terjadi pertukaran gas, akhirnya kandungan oksigen
yang dikeluarkan dari paru-paru terjadi penurunan, yaitu menjadi 14,6% dari
total volume yang dikeluarkan.
Sedangkan untuk gas-gas yang lainnya, misalnya nitrogen, SO2, NO2, dan yang
lainnya cenderung tidak mengalami perubahan jumlah antara sebelum masuk
paru-paru dengan pada saat dikeluarkan dari paru-paru. Namun demikian,
polusi sangat mempengaruhi persentase komponen gas yang terkandung
dalam udara sehingga dapat mengganggu mekanisme pernapasan pada
manusia

6.

Gangguan dan Penyakit pada Sistem Pernapasan Manusia
Beberapa kelainan dan penyakit sistem pernapasan pada manusia antara
lain adalah sebagai berikut.

6.1. Gangguan pada Saluran Pernapasan
a. Disebabkan oleh Infeksi Mikroorganisme
1) Faringitis, merupakan peradangan pada faring sehingga
timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun
kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh
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infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan banyak
merokok
2) Dipteri, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh
bakteri Corynebacterium diptherial yang dapat menimbulkan
penyumbatan pada rongga faring (faringitis) maupun laring
(laringitis) oleh lendir yang dihasilkan bakteri tersebut. Bila
racun dipteri menyebar melalui aliran darah, maka hal ini akan
merusak selaput jantung, demam, kelelahan, dan kadangkadang lumpuh dan seringkali menimbulkan kematian.
3) Tonsilitis, adalah radang disebabkan infeksi pada tonsil
disebabkan oleh bakteri. Gejalanya adalah sakit tenggorokan,
sulit menelan, temperatur badan naik, demam, dan otot-otot
terasa sakit.
4) Bronkitis, adalah radang selaput lendir pada trakea dan
saluran bronkial. Gejalanya adalah batuk-batuk, demam, sakit
di bagian dada.
5) Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), merupakan
penyakit infeksi yang bersifat akut, biasanya melibatkan organ
saluran pernapasan, hidung, sinus, faring, atau laring. Kondisi
tertentu bisa memicu kondisi gejala ISPA, seperti rangsangan
terhadap benda tertentu, seperti serbuk sari, debu, asap, dan
lain sebagainya.
6) Influenza, sering disebut dengan flu merupakan penyakit
menular yang disebabkan oleh virus dan biasanya menular
melalui udara ketika penderitanya bersin. Gejala influenza
biasanya berupa demam naik turun, penyebab batuk tidak
kunjung sembuh, pilek, hidung terumbat, sering sakit kepala,
sakit tenggorokan, dan tubuh lesu. Pada beberapa kasus, ciriciri

influenza

dapat

memicu

pneumonia

yang

dapat

menyebabkan kematian pada anak-anak (biasanya bayi) dan
pada orang-orang berusia lanjut.
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b. Tidak disebabkan oleh infeksi
1) Rinitis, adalah radang membran mukosa pada rongga hidung
menyebabkan bengkak dan mengeluarkan banyak lendir
(sekresi). Peradangan ini disebabkan oleh alergi terhadap
sesuatu benda atau suasana.
2) Asma, adalah gangguan pada sistem pernapasan dengan gejala
sukar bernapas ditandai dengan kontraksi yang kaku dari
bronkiolus menyebabkan kesukaran bernapas. Asma biasanya
disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus (disebut asma
bronkiale) terhadap benda-benda asing di udara. Pada
penderita di bawah usia 30 tahun, asma kira-kira 70%
disebablkan

oleh

hipersensitivitas

alergi,

terutama

hipersensivitas terhadap tumbuhan. Pada penderita yang lebih
tua, kira-kira 70% asma disebabkan karena alergi pada bahan
bahan kimia dan kabut/debu.
6.2. Gangguan pada alveolus
a. Disebabkan oleh Infeksi Mikroorganisme
1) Pneumonia adalah peradangan paru-paru dimana alveolus
biasanya berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan. Jenis
pneumonia yang umum adalah pneumonia bakteri. Penyakit ini
dimulai dengan infeksi dalam alveolus, yaitu membran paruparu mengalami peradangan dan berlubang-lubang sehingga
cairan dan eritrosit masuk ke dalam paru-paru. Dengan
demikian, alveolus terinveksi oleh cairan dan eritrosit. Infeksi
disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus lain sehingga dapat
meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru.
2) Tuberkolosis (TBC). Merupakan penyakit spesifik yang
disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosae. Bakteri
ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling
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sering adalah paru-paru dan tulang. Kondisi ini dapat
mengakibatkan berkurangnya kapasitas vital dan kapasitas
pernapasan serta mengurangi luas permukaan membran
pernapasan, yang akan meningkatkan ketebalan membran
pernapasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi
paru-paru.
b. Tidak disebabkan oleh infeksi
Emfisema paru-paru, adalah suatu kondisi dimana alveoli
menjadi

luas

penggelembungan

secara
paru-paru

berlebihan,
yang

mengakibatkan

berlebihan

sehingga

terdapat udara yang berlebihan di dalam paru-paru. Dengan
demikian pernapasan menjadi sulit, hal ini disebabkan oleh:
1. infeksi kronik karena rokok atau bahan-bahan lain yang
mengiritasi bronkus dengan serius sehingga mengacaukan
mekanisme pertahanan normal saluran pernapasan.
2. infeksi akibat kelebihan mukus akibat peradangan dan
edema epitel bronkiolus.
3. gangguan saluran pernapasan, menyebabkan kesukaran
ekspirasi dan udara yang terperangkap dalam alveolus
menyebabkan alveolus menjadi renggang.
6.3. Gangguan pada Sistem Transportasi
1) Asfiksi, adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan,
misalnya pada orang tenggelam menyebabkan alveolus terisi air.
Gangguan lain adalah keracunan Karbonmonooksida karena
hemoglobin (Hb) mengikat karbonmonoksida (CO) sehingga
pengangkutan oksigen (O2) dalam darah berkurang.
2) Hipoksia, adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan. Bila cukup
berat, hipoksia dapat menyebabkan kematian sel-sel, tetapi pada
tingkat yang kurang berat akan mengakibatkan menurunkan
kapasitas kerja otot
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3) Asidosis, disebabkan meningkatnya kadar asam dalam darah
menyebabkan terganggunya pernapasan.
4) Sianosis Adalah kebiruan pada kulit disebabkan karena jumlah
hemoglobin deoksigenisasi yang berlebihan di dalam pembuluh
darah kulit, terutama dalam kapiler.
Upaya Menjaga Kesehatan Sistem Pernapasan

7.
a.

Biasakan menghirup udara melalui hidung. Hidung telah dilengkapi
dengan filter atau penyaring berupa bulu-bulu halus yang sangat
berguna untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Jika
terdapat kotoran seperti partikel debu dalam udara yang terhirup,
maka akan tertahan pada bulu-bulu tersebut dan diendapkan dengan
sedikit cairan di bagian hidung yang tidak masuk ke dalam saluran
pernapasan.

b.

Posisi Tidur di Lantai ketika Membaca buku, menulis, atau
menggunakan laptop merupakan kebiasaan yang tidak baik
untuk paru-paru. Posisi yang dimaksud adalah merentangkan badan
dengan dada berada di bawah. Apabila sering dilakukan dapat
mengakibatkan gangguan pada organ pernapasan termasuk paru-paru.
Pada posisi tersebut keadaan paru-paru terhimpit atau terjepit beban
tubuh, sehingga saluran paru-paru tidak dapat secara maksimal dalam
menerima udara. Bahkan 25 % saluran tidak dapat teraliri oksigen,
sehingga 75 % saluran lainnya menjadi berat. Hal ini dapat
menyebabkan penyakit bronkitis dan paru-paru basah.

c.

Hindari asap yang berbau menyengat. Asap merupakan bentuk
udara yang dengan partikel udara yang mengikat zat lain seperti debu
halus, karbon, nitrogen, bakteri, virus, dll. Misalnya asap kendaraan
merupakan udara berkarbon sisa pembakaran kendaraan bermotor,
apabila terhirup dan masuk ke dalam paru-paru dapat berakibat pada
berkurangnya fungsi organ paru-paru.

d.

Perbanyaklah menghirup udara segar dan bersih di pagi hari. Atau
juga bisa didapat di daerah yang bebas polusi, misalnya di daerah
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pegunungan atau tempat yang rimbun dengan pepohonan yang banyak
mengandung oksigen dan udara bersih. Buatlah jadwal rutin tiap
sebulan sekali atau dua kali untuk menyempatkan pergi ke daerah yang
memiliki udara segar dan bersih.
e.

Hindarilah asap rokok. Dengan menghindarinya berarti mencegah
peluang terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh asap rokok.
Membebaskan hidup tanpa asap rokok akan membuat sistem
pernafasan kita menjadi lebih bersih dan sehat.

f.

Faktor emosi pun harus dijaga. Situasi yang pelik dan sikap yang
emosional dapat berpengaruh pada pernafasan kita. Biasanya nafas
menjadi mudah tersengal-sengal, tidak teratur, bahkan sesak nafas.
Seseorang yang memiliki sikap sabar biasanya memiliki paru-paru
yang lebih baik.

Menerapkan pola hidup sehat adalah kunci untuk memperoleh organ
pernapasan yang sehat. Selain itu, dukunglah kesehatan organ pernapasan
dengan melakukan pemeriksaan medis secara rutin untuk mendeteksi jika
terjadi masalah pada organ pernapasan sejak dini. Agar terhindar dari
berbagai gangguan/penyakit organ pernapasan, Anda bisa menerapkan
beberapa tips berikut :
a) Menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udar yang dihirup juga bebas
dari polusi. Udara yang berkualitas sekaligus akan memberikan asupan
oksigen yang cukup bagi tubuh sehingga gangguan organ pernapasan
dapat dicegah.
b) Memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Ventilasi udara akan
membantu proses pertukaran udara. Untuk Anda yang sering bekerja di
dalam ruangan, bukalah udara di siang hari agar pertukaran udara lebih
lancar sehingga jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh juga lebih
banyak.
c) Rutin berolah raga. Olah raga akan membantu kinerja paru-paru untuk
meningkatkan kapasitasnya dalam proses menghirup dan menahan udara
lebih lama. Berolah raga juga dapat membantu melancarkan peredaran
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darah sehingga penyebaran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh lebih
lancar.
d) Rutinlah menarik napas dalam-dalam. Proses tersebut akan membantu
paru-paru untuk bekerja lebih optimal sehingga tidak kekurangan
oksigen. Semakin banyak pasokan oksigen ke paru-paru, maka paru-paru
akan semakin sehat.
e) Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Kedua jenis asupan tersebut
mengandung banyak antioksidan alami yang berguna untuk menangkal
radikal bebas yang memicu kerusakan organ.
f)

Istirahat dengan cukup, salah satunya dengan tidur. Tidurlah selama 6
sampai 8 jam per hari. Saat tidur, sistem kekebalan tubuh kita akan
meningkat, selain itu, proses regenerasi sel juga terjadi saat tidur. Tidur
berkualitas akan membuat tubuh kembali bugar pada saat bangun.

g) Gunakan masker saat bepergian. Jika Anda bepergian menggunakan
sepeda motor atau berjalan kaki, gunakanlah masker agar asap kendaraan
bermotor atau debu tidak masuk melalui organ pernapasan.
h) Jangan merokok. Merokok terbukti menyebabkan berbagai penyakit,
termasuk penyakit organ pernapasan. Ribuan toksin yang ada dalam
rokok akan tertimbun di paru-paru dan menyebabkan kinerja paru-paru
tidak lagi optimal.
i)

Jangan minum minuman beralkohol. Minuman beralkohol terbukti dapat
menyebabkan kerusakan organ dan menyebabkan sesak napas.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik sistem pernapasan manusia yang
muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta
didik.

Selain

itu,

bagian

ini

memuat

pembahasan

tentang

cara

mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan agar
dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika mengembangkan soal untuk topik
ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga Saudara dapat
terampil mengembangkan soal yang mengacu pada indikator pencapaian
kompetensi yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik pernapasan pada manusia merupakan topik yang muncul pada soal UN
di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini
termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional.
Berikut ini pembahasan soal-soalnya.
Soal UN tahun 2016
1. Perhatikan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan berikut ini.
1. Kontraksi yang kaku dari bronkiolus.
2. Peradangan pada cabang batang tenggorokan.
3. Infeksi virus, bakteri, dan organisme
4. Kerusakan sel-sel paru-paru sehingga paru-paru mengecil.
Gangguan yang menyebabkan terjadinya bronkitis adalah ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
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Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Bronkitis adalah infeksi pada saluran pernapasan utama dari
paru-paru atau bronkus, saluran udara yang membawa udara dari dan ke
paru-paru Bronkitis disebabkan oleh infeksi paru-paru yang dalam
sebagian besar kasus disebabkan oleh mikroorganisme. Peradangan
menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak.
Soal UN Tahun 2017
2.

Perhatikan gambar organ pernapasan berikut ini.

Pada proses pernapasan eksternal, gas oksigen akan diikat oleh hemoglobin
di bagian nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Kunci Jawaban: D
Pembahasan: Bagian yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 3 adalah
saluran pernapasan. Pertukaran gas pernapasan terjadi di paru-paru, yaitu
pada bagian alveolus yang ditunjukkan oleh nomor 4..
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Soal UN Tahun 2018
3.

Perhatikan gambar penampang rongga hidung berikut.

Ciri jaringan yang dimiliki oleh organ X adalah ....
A. terdapat rambut-rambut untuk menyaring kotoran
B. merupakan selaput lendir untuk mengkap kotoran
C.

terdapat reseptor yang dapat mendeteksi bau

D. banyak terdapat reseptor pendeteksi suhu
Kunci jawaban: C
Pembahasan: Perhatikan gambar bagian hidung berikut ini.

Lubang dan bulu hidung – Didalam lubang hidup terdapat rambut hidung
dan selaput lendir yang mempunyai kegunaan menyaring dan merlindungi
rongga hidung dari masuknya benda asing berupa debu debu atau asap.
Selaput lendir (mukus) – Sebagai media untuk melekatnya kotoran udara
yang gunanaya untuk menghadang agar tidak masuk ke ronga hidung...
Saraf penditeksi bau – Saraf ini sangat peka dengan kotoran yang sangat tipis
dan tidak terlihat oleh mata, bahkan bisa mencium bau dengan kadar bau yang
sangat rendah, sedang sampai yang baunya menyengat.
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4.

Perhatikan gambar percobaan pernapasan berikut ini.

Fase pernapasan yang digambarkan pada percobaan tersebut adalah ....
A. inspirasi pada pernapasan dada
B. ekspirasi pada pernapasan dada
C. inspirasi pada pernapasan perut
D. ekspirasi pada pernapasan perut
Kunci Jawaban: C
Pembahasan:
Berikut ini gambaran alat sebagai model paru-paru.

Bersarkan gambar, diketahui yang bergerak adalah diafragma, sehingga
rongga dada membesar. Akibat rongga dada membesar, udara luar masuk
ke paru-paru. Oleh karena itu, percobaan tersebut menunjukan proses
inspirasi pernapasan perut.
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5.

Seorang atlet berlari dengan cepat di lapangan bola. Volume udara yang
dikeluarkan dapat secara maksimal pada saat dia berhenti berlari
sebanyak kurang lebih 1.500 cc disebut ....
A. kapasitas vital paru-paru
B. udara residu
C. udara komplementer
D. udara suplementer
Kunci Jawaban: D
volume udara yang dapat dihembuskan atau dikeluarkan maksimal dari
paru paru dikenal dengan istilah volume cadangan ekspirasi atau disebut
juga udara suplementer. Volume udara suplementer tersebut sekitar 1500
mL.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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Tabel 4. Kisi-Kisi Soal HOTS
NO
1

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

Menganalisis sistem

Struktur dan

Materi
Sistem

Indikator Soal
Disajikan gambar model paru-paru, peserta

pernapasan pada

Fungsi

Pernapasan pada didik dapat menganalisis proses inspirasi

manusia dan

Mahluk

Manusia

memahami gangguan

Hidup

Disajikan gambar model paru-paru, peserta
didik dapat menganalisis proses ekspirasi
Disajikan grafik frekuensi pernapasan,

pernapasan, serta

peserta didik dapat menyimpulkan faktor

upaya menjaga

yang dapat mempengaruhi frekuensi

kesehatan sistem

pernapasan

pernapasan.

Bentuk

Kognitif

Soal

1

C4

PG

2

C4

PG

3

C5

PG
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pada sistem

Level

No

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VIII
Mata Pelajaran : IPA
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
Menganalisis
sistem pernapasan
pada manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem pernapasan,
serta upaya
menjaga kesehatan
sistem pernapasan.

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar model paru-paru berikut ini.

Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI
Struktur dan
Fungsi Mahluk
Hidup

Jika bagian P ditarik, yang terjadi pada balon di dalam adalah

MATERI

..., menunjukkan proses ....

Sistem Pernapasan
pada Manusia

A.

INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
model paru-paru,
peserta didik dapat
menganalisis
proses inspirasi.
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B.

Kunci
Jawaban
A

C.
D.

mengembang karena udara di luar botol menjadi
masuk; inspirasi
mengecil karena udara di dalam botol akan ke luar;
ekspirasi
mengembang karena tekanan udara di botol
bertambah; Inspirasi
mengecil karena tekanan udara di botol berkurang;
ekspirasi
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VIII
Mata Pelajaran : IPA
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
Menganalisis sistem
pernapasan pada
manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem pernapasan,
serta upaya menjaga
kesehatan sistem
pernapasan.

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar model paru-paru dengan tiga posisi

Nomor
Soal

yang berbeda-beda, yang ditunjukan pada gambar A, B, dan
C.

2

LINGKUP
MATERI
Struktur dan Fungsi
Mahluk Hidup

MATERI

Jika tarikan balon pada alas botol dilepas, pernyataan yang

Sistem Pernapasan
pada Manusia

INDIKATOR
SOAL
Disajikan gambar
model paru-paru,
peserta didik dapat
menganalisis
proses ekspirasi

tepat adalah ....

Kunci
Jawaban
C

A. balon di botol A dan B akan mengecil yang
menunjukkan proses ekspirasi, sedangkan balon
dibotol C tidak berubah
B. balon di botol A dan C akan mengecil yang
menunjukkan proses ekspirasi, sedangkan balon
dibotol B tidak berubah
C. balon yang terdapat di botol A, B, dan C akan
menjadi mengecil yang menunjukkan terjadinya
proses ekspirasi
D. balon di A akan mengecil yang menunjukkan proses
ekspirasi, sedangkan balon dibotol B dan C tidak
berubah
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VIII
Mata Pelajaran : IPA
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
Menganalisis
sistem
pernapasan
pada manusia
dan memahami
gangguan pada
sistem
pernapasan,
serta upaya
menjaga
kesehatan
sistem
pernapasan.

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Perhatikan tabel rata-rata frekuensi pernapasan berikut ini.

Nomor
Soal
3

LINGKUP
MATERI
Struktur dan
Fungsi Mahluk
Hidup

Berdasarkan grafik, pernyataan yang tepat adalah aktivitas....

MATERI

A.

Sistem
Pernapasan
pada Manusia

B.

INDIKATOR
SOAL
Disajikan grafik
frekuensi
pernapasan,
peserta didik
dapat
menyimpulkan
faktor yang
dapat
mempengaruhi
frekuensi
pernapasan
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C.

Kunci
Jawaban
B

D.

duduk lebih banyak membutuhkan oksigen daripada
aktivitas jalan cepat
loncat ditempat lebih banyak membutuhkan oksigen
daripada berenang
jalan cepat dan berenang membutuhkan oksigen yang
sama banyaknya
berenang baik dilakukan karena membutuhkan jumlah
oksigen tertinggi
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KESIMPULAN

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.9. Menganalisis sistem
pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan,
serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan dan 4.9 Menyajikan karya
tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan di kelas VIII.
Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi
peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan
waktu kepada untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan
produk tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik sistem pernapasan pada manusia menggunakan
model discovery learning dan pembelajaran saintifik, dengan metode praktik
dan diskusi melalui tiga kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model
pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi,
pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk
memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan
keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik
memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada subtopik sistem pernapasan
manusia terdiri atas: 1) Struktur organ pernapasan dan fungsinya; 2) Proses
inspirasi dan ekspirasi pernapasan; 3) proses pertukaran gas di paru-paru dan
sel-sel tubuh; 4) Kapsitas dan volume paru-paru; 5) faktor-faktor yang
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mempengaruhi frekuensi pernapasan; 6) gangguan dan penyakit sistem
pernapasan; 7) upaya pencegahan penyakit dan gangguan sistem pernapasan.
Subtopik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi
peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta
didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan
subtopik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan
peristiwa kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap di beberapa
wilayah di Indonesia yang dapat mengganggu kesehatan. Fenomena
kontektual lainnya yang dapat disajikan oleh Saudara, di antaranya bahaya
polusi kendaraan bermotor, bahaya asap rokok, dan penularan penyakit
pernapasan melalui udara. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual
melalui penyajian berita yang terdapat di media informasi atau menugaskan
peserta didik menggali langsung informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih dalam taraf
level kogintif mulai dari C1 sampai C3 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memahami subtopik ini dengan baik agar
siap mengahadapi UN. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal
pengetahuan subtopik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi.
Artinya, Saudara dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi. Oleh karena itu, Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan
dengan indikator yang telah dikembangkan.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang sesuai dengan kondisi
Saudara.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1.

Memahami dengan baik semua indikator yang telah
dikembangkan di unit ini.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Memhammi
dengan
baik
bahwa
aktivitas
pembelajaran yang disusun dapat mengembangkan
HOTS peserta didik.
Memahami
dengan
baik
tahapan
aktivitas
pembelajaran yang disajikan.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.
Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

Jumlah Total

Keterangan
1 = tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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4

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.
70-79
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik sistem reproduksi pada manusia. Melalui pembahasan
materi yang terdapat pada unit ini, Saudara dapat memiliki dasar pengetahuan
untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan
dengan indikator yang telah disusun, terutama dalam memfasilitasi
kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk
Saudara dalam membimbing peserta didik agar selalu menjaga norma
pergaulannya.
Dalam rangka memudahkan Saudara mempelajari konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait beserta
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang aplikasi topik reproduksi pada manusia di kehidupan sehari-hari,
soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun
soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar Kegiatan
Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar Saudara dapat
dengan mudah: 1) memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan sistem
reproduksi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan; 2) melakukan
aktivitas kegiatan dengan berbagai metode; 3) mendorong peserta didik
mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik reproduksi pada manusia yang dikembangkan pada bahan bacaan
terdiri atas subtopik organ-organ reproduksi pria dan wanita beserta
fungsinya, pembentukan sel telur dan sel sperma, proses menstruasi,
gangguan dan penyakit organ reproduksi manusia, serta cara menjaga
kesehatannya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tiga buah LKPD, yaitu 1)
identifikasi organ-organ reproduksi; 2) analisis mekanisme reproduksi; dan 3)
identifikasi gangguan sistem reproduksi serta cara pencegahannya. LKPD
yang

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas.
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aplikatif

agar

guru

mudah
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
IX. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi dijadikan sebagai acaun penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Taget Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.1. Menghubungkan sistem
reproduksi pada manusia dan
gangguan pada sistem
reproduksi dengan penerapan
pola hidup yang menunjang
kesehatan reproduksi.
4.1. Menyajikan hasil penelusuran
informasi dari berbagai sumber
terkait kesehatan dan upaya
pencegahan gangguan pada
organ reproduksi

Target Kompetensi
1. Menghubungkan antara sistem
reproduksi pada manusia dan
gangguannya
2. Menghubungkan antara sistem
reproduksi pada manusia dan
penerapan pola hidup yang
menunjang kesehatan reproduksi
Menyajikan karya tentang upaya
menjaga kesehatan sistem
reproduksi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1. di kelas IX di
kembangkan menjadi delapan indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1.
di kelas VIII.
RINCIAN IPK KD 3.1 DAN 4.1
IPK Pengetahuan
IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
3.1.1. Mengidentifikasi organ-organ 4.1.1. Meyusun laporan hasil
reproduksi
pria
dan
penelusuran informasi upaya
fungsinya;
pencegahan gangguan pada
3.1.2. Menjelaskan
proses
organ reproduksi.
pembentukan sel sperma;
3.1.3. Mengidentifikasi organ-organ
reproduksi
wanita
dan
fungsinya;
3.1.4. Menjelaskan
proses
pembentukan sel telur;
3.1.5. Menjelaskan
proses
terjadinya siklus menstruasi;
Indikator Kunci
3.1.6. Mengaitkan sistem reproduksi 4.1.2 Mempresentasikan laporan
pada
manusia
dan
hasil penelusuran informasi
gangguannya;
upaya pencegahan gangguan
3.1.7. Mengaitkan sistem reproduksi
pada organ reproduksi;
pada manusia dan penerapan
pola hidup yang menunjang
kesehatan reproduksi;
Indikator Pengayaan
3.1.8. Mengusulkan
upaya
pencegahan dan menjaga
kesehatan sistem reproduksi.
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Penting, Remaja Harus Jaga Kebersihan Alat Reproduksi. Ini Alasannya
Sabtu, 16 Februari 2019 22:18
Pusat Informasi dan Layanan Remaja (Pilar) Perkumpulan Keluarga Berenca
na Indonesia (PKB) Jawa Tengah imbau para remaja untuk selalu menjaga
kesehatan reproduksi. Hal tersebut dikatakan Rosta Rosalina staf Pilar PKBI
Jateng dalam kegiatan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pengetahuan
Keluarga Berencana oleh Tim KKN MIT ke-7 Posko 37 UIN Walisongo
Semarang di MI Raudhatul Athfal Randusari, Kelurahan Nongkosawit,
Kecamatan Gunungpati, Semarang.
Menurutnya, kesehatan reproduksi khususnya para remaja memang harus
diperhatikan. Lebih lanjut dirinya sangat menyayangkan maraknya kasus yang
terjadi dan dialami para remaja, khususnya wanita akibat pacaran yang tidak
sehat maupun penyakit yang menular. "Tidak bisa dipungkiri banyak juga
yang tertular penyakit reproduksi, ada lagi beberapa kali kami menangani
kasus hamil di luar pernikahan, dan itu berawal dari kecerobohan dalam
menjaga diri, maupun reproduksinya," terang Rosta kepada Tribunjateng.com
Hal tersebut menurut Rosta berawal dari perubahan fisik dan psikis remaja
yang tidak bisa dipahami dan dikontrol. Terlebih kondisi emosional remaja
sangat labil untuk menyikapi suatu hal. "Begitu remaja mengalami menstruasi
ataupun mimpi basah, di situ akan ada perubahan psikis. Mereka akan mulai
tertarik kepada lawan jenis, berani mencoba-coba hal yang tidak biasa, dan
akhirnya rusak dirinya, dan cita-citanya," Jelas Rosta.
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"Maka dari itu pemahaman kesehatan reproduksi penting disampaikan
kepada remaja, paling tidak menghindari suatu hal mengarah kepada kegiatan
yang berisiko. Sebut saja kekerasan pacaran, hamil di luar nikah, hingga
kesehatan yang terganggu," lanjutnya.
Dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi, menurut Rosta bisa dilakukan
dengan cara yang sederhana. Beberapa di antaranya: Para remaja dihimbau
untuk mengakses informasi yang tepat dan positif, menghindari pergaulan
yang berisiko, pilihlah teman yang bisa mengarahkan kepada cita-cita, serta
kenali, pahami, dan kontrol emosional diri akibat perubahan psikis masingmasing. "Kebanyakan dari mereka yang sudah terlanjur bingung dan takut.
Takut cita-citanya hancur, takut kebahagiaannya sirna, bingung melanjutkan
sekolah, dan bingung apa yang harus diperbuat nantinya," kata Rosta.
Diah Fitria, PJ Bidang Kesehatan Posko 37 menambahkan, kegiatan yang
dihadiri puluhan remaja Kelurahan Nongkosawit tersebut dimaksudkan untuk
membekali para remaja dalam menjaga kesehatan diri. Selain itu, pihaknya
membantu program kelurahan untuk membekali pengetahuan kepada
remajanya dalam mengikuti lomba Semarang Hebat Kampung KB nantinya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Penting, Remaja
Harus Jaga Kebersihan Alat Reproduksi. Ini
Alasannya, http://jateng.tribunnews.com/2019/02/16/penting-pararemaja-harus-jaga-kebersihan-alat-reproduksinya-ini-alasannya.
Penulis: Saiful Ma'sum
Editor: suharno
Berdasarkan artikel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat banyak kasus
negatif akibat ketidaktahuan remaja/peserta didik terhadap kesehatan sistem
reproduskinya. Fasilitasi pembelajaran yang tepat oleh Saudara tentang
sistem reproduksi manusia dapat mengedukasi peserta didik untuk menjaga
kebersihan tubuhnya sendiri.
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Lebih dari itu, memlalui pembelajaran ini dapat mencegah terjadinya kasus
hamil di luar pernikahan akibat pergaulan bebas. Salah satu penyebab kasus
tersebut adalah ketidaktahuan peserta didik tentang pendidikan seks di usia
remaja. Selain itu, ancaman bencana penyakit AIDS akibat penularan virus HIV
yang dapat ditularkan akibat pergaulan bebas telah banyak memakan korban
jiwa, dan tidak mengenal usia. Bencana ini memerlukan tindakan preventif,
salah satunya melalui pendidikan tentang sistem reproduksi. Artinya, hasil
pembelajaran ini terwujud melalui pembentukan sikap peserta didik yang
mampu

menjaga

kebersihan

dirinya,

menjaga

kehormatannya,

menghindarkan diri dari pergaulan bebas, dan menjalani pergaulan yang
dapat dipertanggungjawabkan.
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Berikut ini contoh soal-soal UN topik Sistem Reproduksi Manusia pada
Kompetensi Dasar 3.1. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan
gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang
menunjang kesehatan reproduksi, di kelas IX (Permendikbud Nomor 37,
2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada
topik Sistem reproduksi Manusia.
1. Contoh Soal UN Tahun 2016
No.
1

Soal
Perhatikan gambar alat reproduksi wanita di bawah ini.

.
Hubungan yang tepat antara organ Z dan fungsinya adalah ....
Organ
Fungsinya
A
oviduk
terjadinya fertilisasi
B
ovarium
produksi sel telur
C
vagina
keluarnya sel telur
D
uterus
perkembangan janin

Identifikasi
Level
Kognitif
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Indikator

: 3.1.3 Mengidentifikasi organ reproduksi wanita dan
fungsinya.

Diketahui

: Gambar organ reproduksi wanita.

Ditanyakan

: Jenis organ reproduksi dan fungsinya.

Materi yang
dibutuhkan

: Organ reproduksi wanita dan fungsinya.

No.
2

Soal
Perhatikan gambar alat reproduksi pria di bawah ini.

.
Hubungan yang tepat antara organ X dan fungsinya adalah ....
A
B
C
D

Organ
epididimis

Fungsinya
tempat penyimpanan dan pematangan
sperma
testis
penghasil sperma
vas deferens
saluran sperma dai testis ke kantung
sperma
kelenjar prostat penghasil cairan basa pelindung sperma

Identifikasi
Level
Kognitif

: L1

Indikator

: 3.1.1 Mengidentifikasi organ reproduksi pria dan
fungsinya.

Diketahui

: Gambar organ reproduksi pria.
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Ditanyakan

: Nama organ reproduksi dan fungsinya.

Materi yang
dibutuhkan

: Organ reproduksi pria dan fungsinya.

2. Contoh Soal UN Tahun 2017
No.
1

Soal
Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut ini..

Fungsi bagian yang ditunjukan oleh panah adalah ....
A. tempat berkembangnya janin selama kehamilan
B. menghasilkan sel telur dan hormon
C. tempat pembuahan sel telur oleh sperma
D. sebagai saluran membawa sel telur
Identifikasi
Level
Kognitif

: L1

Indikator

: 3.1.3 Mengidentifikasi organ reproduksi wanita dan
fungsinya.

Diketahui

: Gambar organ reproduksi wanita.

Ditanyakan

: Nama organ dan fungsinya

Materi yang
dibutuhkan

: Organ reproduksi wanita dan fungsinya
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3. Contoh Soal UN Tahun 2018
No.

Soal

1

Perhatikan grafik konsentrasi hormon setelah menstruasi di bawah
ini.

Pernyataan yang tepat berkaitan dengan grafik di atas adalah ....
A. Kelenjar hipofisis menghasilkan LH pada fase ovulasi
B. Kandungn LH menurun ketika terjadi ovulasi
C. FSH sangat berpengaruh pada fase menstruasi
D. FSH merangsang ovarium menghasilkan progesteron
Identifikasi
Level
Kognitif

: L3

Indikator

: 3.1.5 Menjelaskan proses terjadinya siklus menstruasi.

Diketahui

: Gambar grafik jumlah hormon siklus menstruasi

Ditanyakan

: Pernyataan yang tepat pada masa ovulasi

Materi yang
dibutuhkan

: Proses siklus menstruasi
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No.
2

Soal
Perhatikan gambar siklus menstruasi di bawah ini.

Fase ovulasi terjadi jika ....
A. kadar estrogen lh meningkat
B. peningkatan kadar estrogen yang dihasilkan oleh folikel de graf
C. tingginya lh dari kelenjar pituari
D. kadar progesteron dan estrogen meningkat
Identifikasi
Level
Kognitif

: L3

Indikator

: 3.1.5 Menjelaskan proses terjadinya siklus menstruasi.

Diketahui

: Gambar siklus menstruasi.

Ditanyakan

: Proses ovulasi.

Materi yang
dibutuhkan

: Proses siklus menstruasi.
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Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik sistem reproduksi pada manusia. Bahan pembelajaran
dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dlakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
sistem reproduksi manusia. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran,
terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada
Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2. dapat terlihat submateri yang dibelajarkan terdiri atas
organ-organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya, proses
pembentukan sel telur dan sperma, siklus menstruasi, jenis-jenis gangguan
pada sistem reproduksi, dan upaya-upaya menjaga kesehatan sistem
reproduksi. Dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan, aktivitas
pembelajaran dilakukan selama dua kali pertemuan. Pengembangan skenario
pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses
(Permendikbud nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas
pembelajaran untuk masing-masing pertemuan.
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Tabel 2. Desain Aktivitas Pembelajaran
Indikator Pencapaian
Kompetensi

3.1.1. Mengidentifikasi

organ-organ
reproduksi pria dan
fungsinya;
3.1.2. Menjelaskan proses
pembentukan sel
sperma;
3.1.3. Mengidentifikasi
organ-organ
reproduksi wanita
dan fungsinya;
3.1.4. Menjelaskan proses
pembentukan sel
telur;
3.1.5. Menjelaskan proses
terjadinya siklus
menstruasi;
3.1.6. Mengaitkan sistem
reproduksi pada
manusia dan
gangguannya;

Materi/ Submateri
1. Organ-organ
reproduksi pria
dan fungsinya;
2. Pembentukan sel
sperma;
3. Organ-organ
reproduksi wanita
dan fungsinya;
4. Pembentukan sel
telur;
5. Siklus menstruasi;
6. Gangguan dan
penyakit pada
sistem reproduksi;
7. Pencegahan dan
cara menjaga
kesehatan sistem
reproduksi.

Aktivitas
Pembelajaran
1. Pengamatan video
organ-organ
reproduksi dan
fungsinya;
2. Pengamatan video
pembentukan sel
kelamin;
3. Analisis gambar
siklus menstruasi.
4. Wawancara jenisjenis gangguan dan
penakit pada sistem
reproduksi dan
uapaya
pencegahannya ke
petugas kesehatan
puskesmas.
5. Praktik menyusun
laporan upaya
menjaga kesehatan
sistem

Bentuk dan jenis
Penilaian
1. Tes
Pengetahuan
a. Tes Tulis
Pilihan
Ganda;
b. Tes Tulis
uraian
terbuka
2. Observasi
Keterampilan
Presentasi
3. Penilaian
Produk laporan

Media
1. Video sistem
reproduksi pada
manusia
2. Gambar Siklus
Menstruasi
3. Pemutar
video/komputer
4. LCD proyektor

Alokasi
Waktu
5 X 40’
(dilakuan
dalam dua
kali
pertemuan)

Indikator Pencapaian
Kompetensi

3.1.7. Mengaitkan sistem

Aktivitas
Pembelajaran

Bentuk dan jenis
Penilaian

Media

Alokasi
Waktu

6. Presentasi poster
tentang upaya
menjaga kesehatan
sistem reproduksi
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reproduksi pada
manusia dan
penerapan pola
hidup yang
menunjang
kesehatan
reproduksi;
3.1.8. Mengusulkan upaya
pencegahan dan
menjaga kesehatan
sistem reproduksi
4.1.1. Meyusun laporan
hasil penelusuran
informasi upaya
pencegahan
gangguan pada organ
reproduksi.
4.1.2. Mempresentasikan
laporan hasil
penelusuran
informasi upaya
pencegahan
gangguan pada organ
reproduksi;

Materi/ Submateri

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-1
Peserta didik yang Saudara ajar sudah memasuki usia remaja yang ditandai
dengan perubahan fisik, fisiologis, dan psikisnya. Siswi sudah mengalami
siklus menstruasi. Begitu pula siswanya sudah mengalami pertumbuhan seks
primer dan sekunder. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem
reproduksi. Organ-organ apakah yang termasuk pada sistem reproduksi?
Bagaimana proses fisiologis pembentukan sel kelamin? Bagaimana proses
fisiologis siklus menstruasi?
Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan aktivitas
berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1) mengidentifikasi
organ-organ reproduksi pria beserta fungsinya, dan 2) mengidentifikasi
organ-organ reproduksi pria beserta fungsinya.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3, 3.1.4.,
dan 3.1.5., pada subtopik organ-organ reproduksi serta fungsinya,
pembentukan sel kelamin, dan siklus menstruasi. Pertemuan ke-1 ini
menggunakan model pembelajaran saintifik dengan sintaks: 1) Mengamati; 2)
menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi/mengolah informasi;
dan 5) mengomunikasikan (Aryana, dkk., 2018). Pembelajaran dilakukan
selama 2 X 40’.
Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 1. Identifikasi organ-organ
reproduksi dan fungsinya, serta LKPD 2. Deskripsi Siklus Menstruasi. Sebelum
pembelajaran dimulai, Saudara perlu memastikan media dan LKPD yang akan
digunakan sudah tersedia dan mencukupi untuk semua peserta didik. Berikut
ini rincian aktivitas pembelajaran pertemuan ke-1.
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1. Identifikasi

Organ-Organ

Reproduksi

pada

Manusia

Beserta

Fungsinya
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu
dengan baik:
a.

Mengidentifikasi organ-organ reproduksi pria dan fungsinya melalui
kegiatan observasi video;

b.

Menjelaskan proses pembentukan sel sperma melalui kegiatan observasi
video;

c.

Mengidentifikasi organ-organ reproduksi wanita dan fungsinya melalui
kegiatan observasi video;

d.

Menjelaskan proses pembentukan sel telur melalui kegiatan observasi
video;

e.

Menjelaskan proses terjadinya siklus menstruasi melalui observasi
gambar;

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

(mengamati; menanya; mengumpulkan informasi)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Video proses sistem reproduksi pria
(https://www.youtube.com/watch?v=tRTeJa0yci8 atau
https://www.youtube.com/watch?v=vjwZOxGrKmw);

2.

Video proses sistem reproduksi wanita
(https://www.youtube.com/watch?v=oWhXL9BIKjo;
https://www.youtube.com/watch?v=vAuJNEKpACo);

3.

Video prses pembentukan sel sperma dan sel telur
(https://www.youtube.com/watch?v=QFYAAo5p99k&t=303s)

4.

Pemutar video/komputer; dan

5.

LCD proyektor;
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Apa yang saudara lakukan:
a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang

(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
Mendiskusikan orientasi kegiatan pembelajaran.
b. Menstimulus peserta didik dengan meminta peserta didik membaca artikel

yang terdapat di bagian “Aplikasi di Dunia Nyata.” Meminta peserta didik
untuk bertanya dan memberikan komentar terhadap artikel tersebut.
c. Membagikan LKPD 1. kepada peserta didik dan meminta peserta didik

mempelajarinya terlebih dahulu.
d. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya tentang

aktivitas yang akan dilakukan selama pengamatan video dengan bantuan
LKPD 1.
e. Memfasilitasi

peserta

mengidentifikasi

didik

organ-organ

ketika

mengamati

reproduksi

(atau

video

untuk

Saudara

dapat

mengunduhnya sebelum kegiatan pembelajaran).
f. Memfasilitasi peserta didik ketika mendiskusikan hasil pengamatan dan

mengisi LKPD 1. di kelompoknya.
1) Menuliskan Organ Reproduksi menggunakan gambar yang disediakan.
Gambar organ reproduksi pria
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Gambar organ reproduksi wanita

2) Mengidentifikasi fungsi organ reproduksi menggunakan tabel.
No

Nama Organ

Fungsi

Reproduksi

3) Mendeskripsikan gambar pembentukan sel sperma.
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4) Mendeskripsikan pembentukan sel telur.

2. Identifikasi Proses Siklus Menstruasi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu
dengan baik menjelaskan proses terjadinya siklus menstruasi melalui
observasi gambar.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

(mengasosiasi/mengolah informasi dan mengomunikasikan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
Gambar dan grafik siklus menstruasi.
Apa yang saudara lakukan:
a. Memfasilitasi peserta didik di kelompoknya menelaah gambar dan grafik
proses menstruasi berikut ini, yang dipandu LKPD 4.2..
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b. Memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan siklus menstruasi.
c. Meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mepresentasikan hasil
kerja kelompok pada LKPD 1. Dan 2., melalui diskusi kelas (masing-masing
kelompok mempresentasikan subtopik yang berbeda). Meminta kelompok
lainnya menanggapinya.
d. Memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi konten organ-organ
reproduksi dan fungsinya, pembentukan sel kelamin, dan siklus
menstruasi.
3. Menghubungkan

Kebiasaan

Menjalankan

Pola

Hidup

dengan

Kesehatan Reproduksi
Aktivitas ini merupakan langkah pendahuluan untuk membelajarkan
subtopik gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi beserta
pencegahannya. Secara keseluruhan subtopik ini akan dibelajarkan
menggunakan model problem based learning. Kegiatan utamanya adalah
peserta didik menggali informasi dan data kepada petugas kesehatan
tentang penyakit dan gangguan sistem reproduksi dan cara pencegahannya,
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melalui kegiatan wawancara yang dilakukan di luar jam pembelajaran. Pada
pertemuan ini peserta didik merumuskan masalah dan mengorganisasi
pengambilan data.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik
mampu dengan baik mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan
sumber data yang dibutuhkan untuk mengetahui hubungan pola hidup
dengan kesehatan sistem reproduksi, melalui kegiatan diskusi.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 40 Menit.

(mengasosiasi/mengolah informasi dan mengomunikasikan)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
Artikel tentang kesehatan sistem reproduksi.
Apa yang saudara lakukan:
a. Meminta peserta didik di dalam kelompoknya untuk membaca kasus yang
terdapat di LKPD 3..
b. Selajutnya,

memfasilitasi

setiap

kelompok

untuk

merumuskan

permasalahan, jenis informasi yang diperlukan, dan sumber informan yang
dibutuhkan, serta jadwal wawancara kepada informan.
No

Informasi yang
dibutuhkan

Narasumber

c. Menyampaikan bahwa sebelum melakukan wawancara, peserta didik dapat
berkonsultasi kepada guru di luar jam pelajaran. Wawancara terhadap
narasumber dilakukan di luar jam pembelajaran.
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d. Menyampaikan bahwa hasil wawancara dalam bentuk laporan akan
dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Laporan berisi jenis-jenis
gangguan dan penyakit sistem reproduksi manusia, cara pencegahannya,
dan merumuskan pola hidup yang tepat agar dapat menjaga kesehatan
sistem reproduksi.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-2
Saudara sudah membelajarkan kepada peserta didik tentang organ-organ
reproduksi dan fungsinya pada pertemuan sebelumnya. Organ-organ tersebut
bisa mengalami ganguan atau terkena penyakit. Apa saja jenis gangguan dan
penyakit pada organ-organ tersebut? Bagaimana cara pencegahannya?
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)
mengidentifikasi permasalahan tentang Gangguan dan Penyakit Sistem
Reproduksi dan Cara Pencegahnnya (sudah dilakukan pada pertemuan
sebelumnya) dan 2) Presentasi Proses dan Hasil Wawancara.
Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8., 4.1.1.,
dan 4.1.2. pada subtopik penyakit dan gangguan sistem reproduksi serta cara
pencegahannya. Pertemuan ke-2 ini menggunakan model pembelajaran
problem based learning dengan sintaks: 1) Orientasi peserta didik pada
masalah; 2) Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar; 3) Membimbing
penyelidikan

individu

maupun

kelompok;

4)

Mengembangkan

dan

menyajikan hasil karya; 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah. (Aryana, dkk., 2018). Sintak ke-1 dan ke-2 sudah dilakukan pada
pertemuan sebelumnya. Sintak ke-3 dilakukan di luar jam pembelajaran.
Pertemuan ini akan melaksanakan sintak ke-4 dan ke-5. Pembelajaran
dilakukan selama 2 X 40’.
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Pembelajaran dipandu menggunakan LKPD 3. yang sudah disampaikan pada
pertemuan sebelumnya untuk menjadi panduan pada saat mengidentifikasi
gangguan dan penyakit sistem reproduksi beserta pencegahannya ke petugas
kesehatan di puskesmas. Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran pertemuan
ke-2.

Menghubungkan Kebiasaan Menjalankan Pola Hidup dengan Kesehatan
Reproduksi; Presentasi hasil pengumpulan ata melalui wawancara
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu
dengan baik:
a. Mengidentifikasi jenis gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi
melalui wawancara ;
b. Upaya Pencegahan dan Menjaga Kesehatan Sistem Reproduksi melalui
wawancara;
c. Menghubungkan antara kebiasaan menjalankan pola hidup dan kesehatan
reproduksi diskusi kelompok;
d. Meyusun laporan hasil penelusuran informasi upaya pencegahan gangguan
pada organ reproduksi melalui praktik;
e. Mempresentasikan laporan hasil penelusuran informasi upaya pencegahan
gangguan pada organ reproduksi dalam diskusi kelas;

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit.
(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah)
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
a.

Komputer

b.

LCD Proyektor
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Apa yang saudara lakukan:
a.

Meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil
wawancara dan laporannya, masing-masing selama 5 menit, melalui
diskusi kelas. Presentasi menggunakan bahan tayang atau menggunakan
kertas karton/plano. Meminta kelompok lain menanggapinya.

b.

Memberikan umpan balik atas diskusi yang telah dilakukan peserta didik.

c.

Memfasilitasi peserta didik merefleksikan laporan yang telah dibuat
berdasarkan hasil diskusi.

d.

Melakukan konfirmasi subtopik gangguan dan penyakit pada sistem
reprodukki beserta cara pencegahannya.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini tiga buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran, yaitu 1) LKPD 1. Identifikasi Organ Reproduksi
pada Manusia beserta fungsinya; 2) LKPD 2. Deskripsi Siklus Menstruasi; dan
3) LKPD 3. Identifikasi Gangguan dan Penyakit Pada Sistem Reproduksi
Beserta Upaya Pencegahannya.

LKPD 1. Identifikasi Organ Reproduksi Manusia Beserta
Fungsinya
Tujuan:
a.

Mengidentifikasi organ-organ reproduksi pria dan fungsinya.

b.

Menjelaskan proses pembentukan sel sperma;

c.

Mengidentifikasi organ-organ reproduksi wanita dan fungsinya;

d.

Menjelaskan proses pembentukan sel telur melalui kegiatan observasi
video.
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Alat dan Bahan
1.

Video proses sistem reproduksi pria
(https://www.youtube.com/watch?v=tRTeJa0yci8 atau
https://www.youtube.com/watch?v=vjwZOxGrKmw);

2.

Video proses sistem reproduksi wanita
(https://www.youtube.com/watch?v=oWhXL9BIKjo;
https://www.youtube.com/watch?v=vAuJNEKpACo);

3.

Video prses pembentukan sel sperma dan sel telur
(https://www.youtube.com/watch?v=QFYAAo5p99k&t=303s)

4.

Pemutar video/komputer; dan

5.

LCD proyektor;

Prosedur Kegiatan
1.

Amatilah video sistem reproduksi pria. Pada saat mengamati video, yang
perlu dilakukan adalah;
a) identifikasi nama organ-organ reproduksi;
b) identifikasi fungsingnya masing-masing;
c)

buatlah pertanyaan tentang isi video yang menurut kamu belum bisa
dipahami.

2.

Amati video tentang organ reproduksi pria.

3.

Tuliskan pertanyaan tentang isi video yang menurut kamu belum bisa
dipahami.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

Berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan nama-nama organ
reproduksi pria berikut ini.
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5.

1.

..............................................................

7.

.............................................................

2.

..............................................................

..............................................................

3.

8.

..............................................................

..............................................................

4.

9.

..............................................................

5.

10. ..............................................................

..............................................................

6.

11. ..............................................................

..............................................................

Berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan organ reproduksi pria dan
fungsinya pada tabel berikut ini.
No

Nama Organ
Reproduksi

Fungsinya
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6.

Berdasarkan hasil pengamatan video, deskripsikan proses terbentuknya
sel sperma.

7.

Amati video tentang organ reproduksi wanita.

8.

Tuliskan pertanyaan tentang isi video yang belum dapat Kamu pahami.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9.

Berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan nama-nama organ
reproduksi wanita berikut ini.
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1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ..............................................................
4. ..............................................................
5. ..............................................................

6.

.............................................................

7.

..............................................................

8.

..............................................................

9.

..............................................................

10. Berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan organ reproduksi wanita
dan fungsinya pada tabel berikut ini.
No

Nama Organ
Reproduksi

Fungsinya
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11. Berdasarkan hasil pengamatan video, deskripsikan proses terbentuknya
sel telur.

12. Tuliskan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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LKPD 2. Identifikasi Proses Siklus Menstruasi
Tujuan: Menjelaskan proses terjadinya siklus menstruasi
Alat dan Bahan
Video pertukaran gas pada sistem reproduksi.
Prosedur Kegiatan
1.

Amatilah gambar dan grafik siklus menstruasi berikut ini.

2.

Berdasarkan gambar, bagian tubuh manakah yang terlibat dalam proses
siklus menstruasi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3.

Tuliskan nama hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi, organ
penghasilnya, dan fungsinya.
No.

4.

Nama
Hormon

Organ Penghasil
Hormon

Fungsinya

Deskripsikan proses siklus menstruasi berdasarkan gambar tersebut.
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LKPD 3. Menghubungkan Kebiasaan Menjalankan Pola Hidup
dengan Kesehatan Reproduksi
Tujuan:
a. Mengidentifikasi jenis gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi;
b. Mengusulkan upaya Pencegahan dan Menjaga Kesehatan Sistem
Reproduksi;
c. Menghubungkan antara kebiasaan menjalankan pola hidup dan kesehatan;
d. Meyusun laporan hasil penelusuran informasi upaya pencegahan gangguan
pada organ reproduksi;
e. Mempresentasikan laporan hasil penelusuran informasi upaya pencegahan
gangguan pada organ reproduksi.

Alat dan Bahan
Artikel tentang kesehatan sistem reproduksi remaja.
Prosedur Kegiatan
a. Bacalah artikel berikut ini.
GANGGUAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PENANGANANNYA
Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut
sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian
sehat disini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari
kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural.
Kesehatan reproduksi remaja yang terganggu, diindikasi karena meningkatnya
perilaku seks bebas sebelum menikah. Yang memprihatinkan adalah bahwa
mereka tidak menyadari resiko-resiko seksual yang tentu sangat
membahayakan Kesehatan Remaja terutama masalah Reproduksi. Mereka
lebih takut terhadap resiko sosial (kehilangan keperawanan, hamil di luar
nikah) dibanding resiko penyakit menular seksual bahkan HIV/AIDS.
Usia remaja adalah usia yang berisiko tinggi untuk terinfeksi HIV/AIDS dan
Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya. Bahkan, dalam jangka waktu tertentu,
penyakit-penyakit tersebut akan mengancam kelangsungan hidup janin di
dalam kandungan.
Tingginya resiko Penyakit Menular Seksual pada wanita, bukan hanya karena
faktor terbiologis, namun karena secara sosial dan kultural wanita kurang
mampu untuk menyuarakan kepentingan atau haknya terhadap pasangan
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seksualnya demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan dirinya sendiri. Hal
ini diperkuat, sifat pasif, ketergantungan dan ekonomi yang dimiliki wanita
menjadikan penyakit menular seksual pada wanita sulit diatasi.
Gangguan kesehatan reproduksi remaja yang terjadi di seluruh dunia, dapat
menjadi bahan pembanding untuk masalah yang sama di salah satu negara.
Indikator-indikator masalah kesehatan reproduksi penting diketahui oleh para
pemberi pelayanan kesehatan, pembuat keputusan, para pendidikan,
penyelenggara program bagi remaja, bahkan untuk remaja itu sendiri dengan
tujuan dapat membantu menurunkan masalah kesehatan reproduksi yang
terjadi pada remaja.

Sumber Artikel: https://doktersehat.com/gangguan-kesehatan-reproduksiremaja-dan-penanganannya/
Diunduh pada tanggal: Kamis, 28 Maret 2019; 11.56
b. Berdasarkan artikel tersebut, buatlah rumusan masalah.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

c. Dalam rangka mencari jawaban rumusan masalah, Kamu perlu mencari
informasi ke beberapa narasumber yang tepat di lingkunganmu. Tuliskan
daftar narasumber yang akan diwawancarai beserta informasi ingin
diperoleh
No
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Informasi yang
dibutuhkan

Narasumber
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d. Tentukan jadwal wawancara yang akan dilakukan.
e. Hasil wawancara disusun dalam bentuk laporan yang memuat informasi
tentang:
1)

jenis-jenis gangguan dan penyakit sistem reproduksi manusia,

2)

cara pencegahannya penyakit sistem reproduksi manusia,

3)

usulan pola hidup yang tepat agar dapat menjaga kesehatan sistem
reproduksi.

f. Laporan dilengkapi dengan foto bersama narasumber dan catatan asli yang
diperoleh pada saat wawancara.
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C. Bahan Bacaan
Sistem Reproduksi pada Manusia
Setiap

makhluk

hidup

bereproduksi

untuk

kelangsungan

jenisnya.

Bagaiamana dengan manusia? Manusia bereproduksi untuk mempertahankan
jenisnya melalui pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah
memperoleh keturunan, sebagai bentuk usaha manusia mempertahankan
kelangsungan hidup jenisnya. Sistem reproduksi manusia didukung oleh
struktur organ reproduksi dan proses fisiologisnya.
Fungsi utama organ reproduksi adalah membentuk sel-sel kelamin,
membantu penyatuan sel kelamin, dan memberikan lingkungan yang baik bagi
embrio agar tumbuh menjadi janin, sampai dilahirkan. Selain itu, organ
reproduksi berperan dalam perkembangan bentuk tubuh yang spesifik untuk
setiap jenis kelamin karena beberapa kelenjar reproduksi menghasilkan
hormon pertumbuhan.
Apa saja organ reproduksi pada manusia? Samakah organ reproduksi antara
pria dan wanita? Apa dungsi organ reproduksi tersebut? Organ reproduksi
pria dan wanita meliputi: (1) Gonad; organ yang menghasilkan sel-sel kelamin
dan hormon; (2) Saluran reproduksi; jalan yang melayani pengangkutan hasil
reproduksi; (3) Kelenjar reproduksi; organ sekresi yang membantu penyatuan
sel telur dan sperma; dan (4) Organ seks eksternal; organ yang memungkinkan
terjadinya pembuahan.

1. Organ Reproduksi Wanita, Pembentukan Sel Telur, dan Menstruasi
Organ reproduksi wanita terdiri dari organ kelamin luar dan organ
kelamin dalam. Pada wanita terjadi menstruasi, proses terjadinya akan
dijelaskan pada uraian di bawah ini.
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a.

Organ kelamin luar
Organ kelamin luar wanita disebut vulva yang terdiri atas labium mayora,
labium minora, dan klitoris. Di sebelah kanan dan kiri celah ini dibatasi
oleh sepasang bibir, yaitu bibir besar (labium mayora) dan bibir kecil
(labium minora). Sebelah depan vulva terdapat tonjolan yang disebut
kelentit (klitoris). Dalam sejarah perkembangannya, klitoris identik
dengan penis pada pria. Ke dalam vulva ini bermuara dua saluran, yaitu
saluran urine dan saluran kelamin.

Gambar 1. Organ reproduksi wanita (tampak depan)
Sumber: http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2013/11/penyakit-sistem-reproduksi

b. Organ Kelamin Dalam
Coba Kamu perhatikan gambar organ kelamin dalam wanita di bawah ini.
Organ kelamin dalam terdiri atas indung telur (ovarium) dan saluran
reproduksi.
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Gambar 2. Struktur organ reproduksi wanita
Sumber: http://likebiology.blogspot.co.id/2012/03/organ-penyusun-sistem-reproduksi

1) Ovarium
Ovarium berjumlah sepasang, terletak di kanan dan kiri rahim, di bawah
saluran telur. Ovarium berisi sejumlah ovum belum matang yang
disebut oosit primer. Setiap oosit dikelilingi sekelompok sel folikel
pemberi makanan. Pada setiap siklus haid (menstruasi), sebuah ovum
primitif ini mulai mematang, kemudian berkembang cepat menjadi
folikel ovari yang vesikuler.
Sel folikel pada ovarium bila telah masak akan memproduksi sel telur.
Jadi, setelah folikel masak, ovum akan dikeluarkan dari ovarium.
Peristiwa ini disebut ovulasi yang berlangsung sebulan sekali. Setiap
ovulasi hanya satu sel telur dihasilkan (masak) dan dapat hidup selama
24 jam. Ketika folikel tumbuh, ovarium menghasilkan hormon estrogen,
dan setelah ovulasi menghasilkan hormon progesteron. Fungsi ovarium
adalah memproduksi sel telur, hormon estrogen dan progesteron
(sebagai pengatur menstruasi).
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2) Saluran-saluran Organ Reproduksi
Saluran-saluran organ reproduksi meliputi saluran telur (tuba falopii),
rahim (uterus), dan liang peranakan (vagina).
a) Tuba Falopii
Saluran telur (tuba falopii) berjumlah sepasang, yaitu di sebelah kanan
dan kiri, panjang kira-kira 10 cm, di bagian ujung uterus menyempit.
Pada bagian pangkalnya berbentuk corong yang disebut infundibulum
tuba yang dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang berfungsi untuk
menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. Fungsi
tuba falopii sendiri adalah untuk menggerakkan ovum ke arah rahim
dengan gerak peristaltik dengan bantuan silia dan tempat pembuahan.
b) Uterus
Rahim (uterus) bertipe simpleks, artinya memiliki satu ruangan.
Berbentuk buah pir, dan bagian bawahnya mengecil disebut leher
rahim. Dinding rahim terdiri atas beberapa lapisan otot dan jaringan
epitel. Lapisan terdalam yang membatasi rongga rahim terdiri atas
jaringan epitel yang disebut selaput rahim (endometrium). Lapisan ini
banyak menghasilkan lendir dan banyak mengandung pembuluh darah.
Rahim sendiri merupakan ruangan tempat pertumbuhan dan
perkembangan janin. Ketika menstruasi yang datang sebulan sekali,
lapisan endometrium dilepaskan yang diikuti dengan pendarahan.
Dinding rahim selalu mengalami perubahan ketebalan, peristiwanya
dipengaruhi oleh hormon. Menjelang ovulasi, dinding rahim akan
menebal karena pengaruh hormon estrogen. Setelah ovulasi, didnding
rahim akan makin tebal karena pengaruh hormon progesteron. Pada
waktu menstruasi dinding rahim tipis kembali, karena mengelupasnya
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endometrium. Setelah menstruasi, dinding rahim dibentuk kembali,
dan peristiwa inilah yang disebut siklus menstruasi.
c) Vagina
Vagina merupakan saluran akhir kelamin dalam vulva. Vagina memiliki
banyak lipatan, bertujuan untuk mempermudah proses melahirkan
bayi, sehingga vagina tersebut tidak sobek. Dinding vagina mempunyai
banyak selaput lendir yang berkelenjar. Salah satu kelenjar yang
penting adalah glandula Bartolini yang mengeluarkan lendir, di mana
salurannya keluar di antara himen dan labia minora. Himen adalah
diafragma dari membran tipis, di tengahnya berlubang agar kotoran
mentruasi dapat mengalir ke luar.
c. Proses pembentukan sel kelamin pada wanita (Oogenesis)
Setiap wanita yang sudah akil balig sudah dapat menghasilkan sel telur.
Bagaimanakah proses terbentuknya sel telur pada manusia? Di manakah
proses terbentuknya sel telur? Amati gambar berikut ini.

Gambar 3. Proses oogenesis
Sumber: http://likebiology.blogspot.co.id/2012/03/organ-penyusun-sistem-reproduksi
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Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur (ovum) di dalam ovarium.
Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut
oogonia (tunggal: oogonium). Pembentukan sel telur pada manusia dimulai
sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari janin (fetus) wanita. Pada
akhir bulan ketiga usia janin, semua oogonia yang bersifat diploid telah
selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Semula oogonia
membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan
janin selanjutnya, semua oosit primer membelah secara miosis, tetapi
hanya sampai fase profase. Pembelahan miosis tersebut berhenti hingga
bayi wanita dilahirkan, ovariumnya mampu menghasilkan sekitar 2 juta
oosit primer yang akan mengalami kematian setiap hari sampai masa
pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan miosis
I. Hasil pembelahan tersebut berupa dua sel haploid, satu sel yang besar
disebut oosit sekunder dan satu sel berukuran lebih kecil disebut badan
kutub primer.
Pada tahap selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan
mengalami pembelahan miosis II. Pada saat itu, oosit sekunder akan
membelah menjadi dua sel, yaitu satu sel berukuran normal disebut ootid
dan satu lagi berukuran lebih kecil disebut badan polar sekunder. Badan
kutub tersebut bergabung dengan dua badan kutub sekunder lainnya yang
berasal dari pembelahan badan kutub primer sehingga diperoleh tiga badan
kutub sekunder. Ootid mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi
ovum matang, sedangkan ketiga badan kutub mengalami degenerasi
(hancur). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis
hanya menghasilkan satu ovum.
Oogenesis dipengaruhi oleh hormon FSH (Follicle Stimulating Hormone)
yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel
ovum, hormon LH (Luteinizing Hormone) yang berfungsi merangsang
terjadinya ovulasi (ovulasi merupakan proses pelepasan telur yang telah
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matang dari dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba falopi
untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi 16 hari setelah hari pertama
siklus menstruasi atau 14 hari sebelum haid berikutnya), hormon estrogen
yang dihasilkan oleh folikel graff dan dirangsang oleh FSH di dalam
ovarium. Estrogen berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder, dan
hormon progesteron yang dihasilkan juga oleh korpus luteum yang
berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Hormon progesteron
berfungsi juga untuk menebalkan dinding endometrium.
Ovum memiliki beberapa lapisan pelindung, yaitu membran vitellin yang
berupa lapisan transparan dibagian dalam ovum; zona pellusida, yaitu
lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak dibagian tengah yang
terdiri dari protein dan mengandung reseptor untuk spermatozoa; dan
korona radiata, yaitu merupakan sel-sel granulose yang melekat disisi luar
oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal.
d. Siklus Menstruasi
Wanita di usia SMP sudah mengalami mesntruasi. Mengapa hal tersebut
dapat terjadi? Apa saja yang mempengaruhi terjadinya menstruasi? Siklus
menstruasi berkaitan erat dengan proses pelepasan sel telur secara priodik
pada wanita (+ siklus 28 hari).
Ovarium seorang wanita mampu memproduksi sel telur/ovum, yaitu
setelah masa puber hingga dewasa subur (antara usia 12 hingga 50 tahun).
Setelah sel telur habis diovulasikan, seorang wanita tidak lagi mengalami
menstruasi. Keadaan ini disebut menopause. Pada masa menopause alat
reproduksi tidak berfungsi lagi dan mengecil, karena tidak adanya produksi
hormon kelamin.
Proses pembentukan sel kelamin atau mekanisme produksi sel telur oleh
folikel diatur oleh hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Hormon
tersebut mulai aktif pada waktu selaput lendir rahim menipis setelah
selesai menstruasi.
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Gambar 4. Bagan mekanisme produksi sel telur dan siklus menstruasi

Perhatikan Gambar 4. yang menunjukkan kondisi dinding rahin dan folikel
di ovarium selama siklus menstruasi. Mekanisme produksi sel telur dan
siklus menstruasi adalah sebagai berikut.


Kelenjar hipofisis depan (pituitari) mengasilkan hormon follicle
stimulating hormone (FSH). Hormon ini berfungsi untuk mamacu folikel
dalam ovarium untuk tumbuh. Satu di antara folikel ini ada yang tumbuh
paling cepat, sedangkan yang lainnya terhenti perkembangannya. Calon
sel telur dan folikel membesar dan pindah ke permukaan ovarium.



Folikel yang sedang tumbuh itu memproduksi hormon estrogen. Kerja
hormon estrogen adalah sebagai berikut.
- Merangsang pertumbuhan endometrium dinding rahim.
- Menghambat produksi FSH oleh pituitari.
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- Memacu pituitari untuk memproduksi hormon luteinzing hormone
(LH). Keluarnya LH dari pituitari menyebabkan sel telur masak,
kemudian keluar dari folikel ke ovarium. Perisriwa ini disebut ovulasi.


Setelah sel telur masak dan meninggalkan ovarium, LH mengubah folikel
menjadi badan berwarna kuning yang disebut korpus luteum. Sekarang
folikel tidak mampu memproduksi estrogen lagi, tetapi mampu
memproduksi hormon progesteron. Fungsi hormon progesteron adalah
mempercepat pertumbuhan selaput lendir rahim dan mempercepat
pertumbuhan pembuluh darah pada selaput lendir rahim.



Pada siklus menstruasi terjadi perubahan-perubahan di dalam ovarium
dan uterus. Masa menstruasi berlangsung kira-kira selama 5 hari, selama
masa ini epitelium permukaan lepas dari dinding uterus dan terjadi
pendarahan.



Masa sesudah menstruasi adalah tahap perbaikan dan petumbuhan yang
berlangsung selama 9 hari ketika selaput terlepas untuk diperbarui.
Tahap ini dikendalikan oleh estrogen yang disekresikan oleh ovarium,
sedangkan pengeluaran estrogen dikendalikan oleh FSH (folicle
stimulating hormone = hormon perangsang folikel). Ovulasi terjadi pada
14 hari pertama, kemudian disusul 14 hari tahap sekretorik,
dikendalikan oleh progesteron yang dikeluarkan korpus luteum.



Jika sel telur yang keluar dari ovarium tidak dibuahi, produksi estrogen
terhenti. Hal ini menyebabkan kadar estrogen dalam darah sangat
rendah, sehingga akibatnya aktivitas pituitari untuk memproduksi LH
akan menurun. Penurunan produksi LH menyebabkan korpus luteum
tidak dapat memproduksi progesteron.



Tidak adanya progesteron dalam darah akan menyebabkan penebalan
dinding rahim tidak dapat dipertahankan, sehingga akan luruh dan
terjadilah pendarahan. Peristiwa inilah yang disebut menstruasi.
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2. Organ Reproduksi Pria dan Pembentukan Sel kelamin
Perhatikan gambar 4.5. tentang organ reproduksi pria. Organ reproduksi
pria terdiri atas organ kelamin luar dan organ kelamin dalam.

Gambar 5. Organ reproduksi pria tampak dari samping
Sumber: http://IPAmediacentre.com/sistem-reproduksi-2-reproduksi-padamanusia//

1) Organ Kelamin Luar
Organ kelamin luar pada pria terdiri atas penis dan skrotum. Penis (zakar)
merupakan organ yang berperan dalan persetubuhan (kopulasi). Kopulasi
adalah hubungan kelamin (senggama) antara pria dan wanita yang
bertujuan untuk memindahkan semen ke dalam rahim wanita.
Di dalam penis terdapat uretra berupa saluran yang dikelilingi oleh
jaringan yang banyak mengandung rongga darah. Jika terjadi sesuatu hal
rongga darah itu berisi penuh, maka penis akan tegang dan mengembang.
Keadaan demikian disebut ereksi. Hanya dalam keadaan ereksi itu penis
dapat melakukan tugas sebagai alat kopulasi. Penis sendiri terdiri atas
jaringan seperti busa dan memanjang dari glans penis (kepala zakar),
tempat muara uretra. Kulit pembungkus glans penis adalah pre-putum
(kulup).
Skrotum (kantung buah pelir) adalah struktur berupa kantung yang terdiri
atas kulit tanpa lemak, berisi sedikit jaringan otot. Di dalam skrotum
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terdapat testis (buah pelir). Setiap testis berada di dalam pembungkus
yang disebut tunika vaginalis, dibentuk dari peritoneum. Untuk lebih
jelasnya, silakan Anda pelajari pada gambar berikut ini.
2) Organ Kelamin Dalam
Organ kelamin dalam terdiri dari testis, saluran reproduksi, kelenjar
kelamin, dan uretra.
 Testis
Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Terdapat dalam
suatu kantung pelindung yang disebut skrotum yang terletak di luar
rongga perut. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin
jantan (sperma) dan hormon testosteron. Sperma yang dihasilkan
mengalir ke vas deferens, kemudian masuk ke kantung sperma. Sperma
dikeluarkan melalui uretra yang terdapat pada penis. Dalam setiap
mililiter (cc) cairan sperma terkandung 120 juta sperma.
 Saluran Reproduksi
Saluran reproduksi terdiri atas epididimis dan vas deferens. Epididimis
adalah saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum
keluar dari testis. Setiap testis mempunyai satu epididimis, sehingga
berjumlah sepasang (kanan kiri). Di dalam epididimis, sperma
disimpan untuk sementara waktu dan menjadi matang sehingga dapat
bergerak. Vas deferens adalah saluran yang merupakan lanjutan dari
epididimis. Saluran ini lurus bergerak ke atas. Bagian ujung saluran ini
terdapat kelenjar prostat, fungsi vas deferens adalah untuk
mengangkut sperma dari epididimis ke kantung mani (vesica
seminalis).
 Kelenjar Kelamin
Kelenjar kelamin terdiri atas vesica seminalis, kelenjar prostat, kelenjar
bulbouretra, dan kelenjar Cowper. Kantung vesica seminalis berjumlah
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sepasang, dindingnya menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang
banyak mengandung makanan untuk sperma.
Kelenjar prostat menghasilkan getah yang dialirkan ke saluran sperma.
Kelenjar bulbouretra juga menghasilkan getah. Kelenjar Cowper
terdapat pada pangkal uretra, getah yang dihasilkannya berupa lendir
dan dialirkan ke uretra.
Sperma bersama-sama getah yang diproduksi oleh kelenjar kelamin
tadi akan membentuk suatu komponen yang disebut semen. Semen ini
akan dipancarkan keluar melalui uretra yang terdapat di dalam penis
(organ kelamin pria).
 Uretra
Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis. Uretra ini berfungsi
sebagai saluran urine dari kandung kemih (vesica urinaria) ke luar
tubuh, dan sebagai saluran untuk jalannya semen dari kantung semen.
Untuk lebih jelasnya, organ kelamin pria bagian dalam dapat dipelajari
pada gambar berikut ini.

Gambar 6. Penampang organ reproduksi pria bagian dalam
Sumber: http://IPAmediacentre.com/sistem-reproduksi-2-reproduksi-padamanusia//
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3) Proses pembentukan sel kelamin pada pria (spermatogenesis)
Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa (tunggal:
spermatozoon) yang terjadi di organ kelamin (gonad) jantan yaitu testis
tepatnya di tubulus seminiferus. Sel spermatozoa, disingkat sperma yang
bersifat haploid (n) dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses
kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal
dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel
terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididimis.
Tubulus seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel germinal yang disebut
spermatogonia (jamak). Spermatogonia terletak di dua sampai tiga lapis
luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia berdiferensiasi
melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma.
Spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon GnRH (Gonadotropin
Releasing Hormone) yang berfungsi untuk merangsang lobus anterior
pituitary untuk produksi hormon gonadotropin FSH (Folicle Stimulating
Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone); hormon testosterone yang
dihasilkan oleh sel-sel leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus
testis. Hormon ini bertanggung jawab terhadap pembelahan sel-sel epitel
germinal untuk membentuk sperma, terutama pembentukan spermatosit
sekunder; Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan
sperma secara langsung, serta merangsang sel sertoli untuk meghasilkan
ABP (Androgen Binding Protein) untuk memacu spermatogonium untuk
melakukan spermatogenesis; dan Hormon LH yang berfungsi merangsang
sel leydig untuk memperoleh sekresi testosteron.
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Gambar 7. Proses pembentukan sel sperma
Sumber: https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/proses-spermatogenesis-adalah/

Struktur sperma terdiri dari 3 bagian utama, yaitu:
 Kepala (terdapat inti tebal dengan sedikit sitoplasma yang diselubungi
oleh selubung tebal dan terdapat 23 kromosom dari sel ayah. Selubung
tebal yang dimadsud adalah akrosom, fungsinya adalah sebagai
pelindung dan menghasilkan enzim)
 Badan (terdapat mitokondria yang berbentuk spiral dan berukuran
besar, berfungsi sebagai penyedia ATP atau energi untuk pergerakan
ekor), dan
 Ekor (pada bagian ekor sperma yang cukup panjang terdapat Axial

Filament pada bagian dalam dan membran plasma dibagian luar yang
berfungsi untuk pergerakan sperma.
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Gambar 8. Struktur Sperma yang terdiri atas kepala, leher, dan ekor
Sumber: https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/proses-spermatogenesis-adalah/

3. Kelainan dan Penyakit Pada Sistem Reproduksi
Penyakit menular seksual yang diuraikan adalah mengenai proses
terinfeksi penyakit menular, gejala-gejala yang timbul, dan cara
mencegahnya. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda pelajari uraian berikut
ini.
a) AIDS/HIV
AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome (sindrom
menurunnya kekebalan tubuh), suatu infeksi yang disebabkan oleh jenis
virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV). Orang yang
terinfeksi oleh virus ini tidak dapat mengatasi serangan infeksi penyakit
lain, karena sistem kekebalan tubuhnya terus menurun secara drastis.
Bahkan, bakteri yang bagi orang biasa tidak menimbulkan penyakit, tetapi
pada penderita AIDS dapat menimbulkan kematian. Penyakit dapat
ditularkan antara lain melalui hubungan seksual dengan orang yang
terinfeksi HIV.
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Pada penderita AIDS, HIV terdapat di seluruh cairan tubuhnya, tetapi yang
dapat menularkan adalah melalui sperma, darah, dan cairan vagina. Cara
penularan AIDS adalah sebagai berikut.
1) Berganti-ganti pasangan seksual, atau berhubungan seksual dengan
orang positif terinfeksi HIV.
2) Pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV.
3) Menerima transfusi darah dari yang tercemar HIV.
4) Ibu hamil yang terinfeksi HIV akan menularkan kepada bayi yang
dikandungnya.
Setelah terjadi infeksi HIV, penderita tidak menunjukkan gejala-gejala
khusus, kemudian setelah beberapa minggu seringkali menderita penyakit
ringan seperti flu atau diare. Penderita tetap merasa sehat secara fisik
selama 3-4 tahun, karena tidak memperlihatkan gejala khas. Akan tetapi,
setelah 5-6 tahun, penderita tersebut mulai timbul diare berulang,
penurunan berat badan secara drastis, sering sariawan di mulut, dan
terjadi pembengkakan di daerah kelenjar getah bening. Akhirnya,
penderita meninggal karena kekebalan tubuh sangat rendah sehingga
mudah terserang oleh berbagai macam penyakit oleh berbagai jenis
bakteri.
Adapun cara mencegah penyakit AIDS adalah (1) Tidak berganti-ganti
pasangan seksual, hindari hubungan seksual di luar nikah, dan tidak
berhubungan seksual dengan pengidap HIV; (2) Hindari transfusi darah
yang tidak dijamin kesterilannya; (3) Gunakanlah alat-alat medis dan non
medis yang dijamin steril. Hingga saat ini, belum ditemukan cara
pengobatan penyakit AIDS, hanya sebatas menolong penderita untuk
mempertahankan tingkat kesehatan tubuhnya.
b) Gonorea
Gonorea adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh jenis bakteri
Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual. Masa
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inkubasi antara 2-10 hari setelah tubuh terinfeksi oleh jenis bakteri
tersebut.
Ciri dari penyakit gonorea adalah timbul rasa nyeri ketika buang air kecil,
merah, bengkak dan bernanah pada organ kelamin. Penyakit gonorea
dapat menyebabkan kemandulan, baik pada wanita maupun pria. Gejala
panyakit gonorea pada pria adalah (1) keluarnya cairan kental berupa
nanah dari lubang uretra, (2) timbul rasa nyeri ketika buang air kecil.
Sementara itu, gejala penyakit gonorea pada wanita adalah (1) keluarnya
cairan kental berupa nanah dari vagina, (2) timbul rasa nyeri dan panas
ketika buang air kecil, (3) pada bayi baru lahir, terdapat cairan kuning
kental dari mata. Cara mencegah penyakit gonorea adalah hindari
hubungan seksual dengan wanita tuna susila (WTS), pasangan yang
berganti-ganti, dan dengan siapa saja yang organ kelaminnya sedang
mengeluarkan cairan atau luka.
c) Sifilis
Sifilis (raja singa) adalah penyakit kelamin menular yang disebabkan jenis
bakteri Treponema pallidum. Penularan melalui hubungan seksual.
Gejala penyakit terjadi dalam 3 stadium infeksi sifilis. Pada stadium I,
timbul beberapa minggu setelah terinfeksi sifilis yang berlangsung antara
3-5 minggu. Stadium II, timbul 8 minggu setelah terinfeksi sifilis yang
berlangsung kurang lebih 2 tahun. Stadium III, timbul setelah 3 tahun dan
berlangsung

bertahun-tahun,

infeksi

dapat

berulang-ulang

bila

mengadakan hubungan seksual yang tidak aman.
Gejala penyakit sifilis ini terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama, muncul
bisul (benjolan) pada penis atau dalam vagina, kemudian sembuh dalam
beberapa minggu. Jadi, orang yang terinfeksi sifilis ini tampak sehat. Tahap
kedua, terjadi setelah 2 bulan terinfeksi. Gejalanya adalah terjadi ruam
yang tidak gatal di seluruh tubuh termasuk telapak tangan dan kaki;
sariawan di mulut; demam ringan dan sakit tenggorokan; bercak-bercak di
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kulit; serta pembengkakan di kelenjar getah bening yang tidak sakit pada
lipatan paha/lengan/leher. Semua gejala tersebut akan hilang setelah
beberapa minggu. Tahap ketiga, terjadi kerusakan pada jantung dan
pembuluh arteri; kerusakan pada tulang atau sendi; serta gangguan mental
yang berhubungan dengan kelumpuhan (semua kondisi ini bersifat
permanen). Semua gejala penyakit ini sebenarnya dapat disembuhkan
melalui pengobatan.
d) Herpes Genital
Penyakit ini disebabkan oleh jenis virus Herpes simplex dengan masa
inkubasi antara 4-7 hari setelah tubuh terinfeksi oleh virus tersebut.
Herpes genital merupakan infeksi virus pada genital (organ kelamin luar)
yang ditularkan melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan.
Gejala-gejala penyakit herpes genital adalah sebagai berikut.
1) Timbul bintil-bintil berair (berkelompok seperti anggur) yang nyeri

atau kesemutan dan gatal di sekitar organ kelamin luar.
2) Bintil pecah yang meninggalkan luka kering mengerak, kemudian

hilang dengan sendirinya.
3) Timbul rasa perih bila kontak dengan urin.
4) Bengkak pada lipatan paha karena pembengkakan kelenjar getah

bening.
e) Klamidia
Penyakit ini disebabkan oleh jenis bakteri Chlamydia trachomatis. Masa
inkubasi berlangsung antara 7-12 hari. Penyakit ini dapat mengakibatkan
kemandulan pada wanita dan pria.
Gejala penyakit klamidia pada wanita adalah (1) Keluarnya cairan dari
organ kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, (2)
Timbul rasa nyeri di bagian rongga panggul. Gejala penyakit klamidia pada
pria adalah (1) Timbul rasa nyeri ketika mengeluarkan urin, (2) Keluar
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cairan bening dari saluran urin, (3) Jika terdapat infeksi lebih lanjut, maka
cairan semakin sering keluar dan bercampur darah.
f) Trikomoniasis
Penyakit trikomoniasis oleh parasit Trichomonas vaginalis (sejenis
protozoa). Penyakit dapat menular melalui hubungan seksual dengan
pasangan yang berganti-ganti. Penyakit menular ini paling sering
menyerang wanita.
Gejala penyakit trikomoniasis adalah (1) Cairan encer yang keluar dari
vagina, berwarna kuning kehijauan, berbusa, dan berbau busuk, (2) Vulva
agak membengkak, kemerahan, gatal, dan rasa tidak nyaman, (3) Timbul
rasa nyeri ketika mengeluarkan urin.
g) Kandidiasis Vagina
Kandidiasis merupakan penyakit keputihan pada wanita yang disebabkan
oleh jenis jamur Candida albicans. Dalam keadaan normal, jenis jamur ini
tergapat di kulit atau di dalam vagina. Namun, dalam keadaan tertentu
jenis jamur ini dapat menimbulkan keputihan.
Gejala penyakit ini adalah berupa keputihan berwarna putih seperti susu,
bergumpal, timbul rasa gatal, panas, serta kemerahan pada organ kelamin
dan di sekitarnya.
h) Kutil Kelamin
Penyebab kutil kelamin adalah jenis virus Human Papiloma Virus (HPV).
Gejala khas penyakit ini adalah terdapat satu atau beberapa kutil di sekitar
kemaluan. Pada wanita, penyakit ini dapat menyerang kulit di daerah
kelamin sampai dubur, selaput lendir bagian dalam vagina sampai leher
rahim. Kutil kelamin dapat mengakibatkan kanker leher rahim atau kanker
kulit di sekitar organ kelamin dan saluran urin bagian dalam.
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4. Pola Hidup Menjaga Kesehatan Sistem Reproduksi
Berikut ini beberapa cara untuk menjaga dan merawat alat kelamin kita agar
tetap bersih dan sehat.
a. Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi
Usahakan untuk selalu mencuci bagian luar alat kelamin dengan air dan sabun.
Sebaiknya dalam satu hari mengganti pakaian dalam sebanyak dua kali untuk
menjaga kebersihan. Hindari untuk saling bertukar pakaian dalam dengan
orang lain bahkan itu keluarga sendiri, karena setiap orang memiliki kondisi
kelamin yang berbeda.
Bagi para wanita yang sedang menstruasi/haid untuk tidak malas mengganti
pembalut karena ketika menstruasi kuman-kuman mudah masuk dan
pembalut yang telah ada gumpalan darah merupakan tempat berkembangnya
jamur dan bakteri. Usahakan untuk mengganti setiap 4 jam sekali, 2-3 kali
sehari atau sudah merasa tidak nyaman. Selain itu selalu menjaga
kebersihannya.
b. Penggunaan Pakaian yang Tepat
Hindari menggunakan celana dalam dan celana jeans yang sangat ketat. Selain
itu pilihlah bahan celana dalam yang dapat mudah menyerap keringat, karena
jika tidak jamur bisa menempel di alat kelamin. Memakai celana dalam dan
celana jeans yang terlalu ketat di wilayah selangkangan dapat menyebabkan
kulit susah untuk bernafas dan akhirnya dapat menyebabkan daerah tersebut
berkeringat, lembab, mudah terkena jamur dan teriritasi.
Pemakaian celana ketat itu bagi pria dapat membuat peredaran darah yang
tidak lancar dan membuat penis serta testis dalam keadaan panas. Panas yang
berlebihan oleh suhu, keringat dan pakaian yang terlalu ketat, dapat
menurunkan kualitas sperma.
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c. Vaksinasi
Vaksin merupakan sistem yang tepat sasaran, aman, serta disarankan untuk
cara mencegah penyakit menular seksual. Vaksin bekerja secara preventif atau
sifatnya mencegah penularan dengan membentuk kekebalan tubuh kepada
kuman atau virus penyebab Penyakit Menular Seksual (PMS). Perlu diketahui
bahwa tidak seluruh PMS bisa dicegah dengan vaksin. Vaksin yang bisa
dilakukan ialah vaksin HPV (Human Papilloma Virus) serta hepatitis B.
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Bagian ini memuat contoh soal-soal topik sistem reproduksi manusia yang
muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh siswa.
Selain itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara mengembangkan soal
HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan agar dapat dijadikan acuan oleh
Saudara ketika mengembangkan soal untuk topik ini.

Saudara perlu

mencermati dengan baik bagian ini, sehingga Saudara dapat terampil
mengembangkan soal yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi
yang termasuk HOTS.

A. Pembahasan Soal-soal
Topik reproduksi pada manusia merupakan topik yang muncul pada soal UN
di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini
termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup nasional.
Berikut ini pembahasan soal-soal topik sistem reproduksi pada manusia.
Soal UN tahun 2016
1. Perhatikan macam-macam gangguan pada sistem reproduksi berikut ini.

Hubungan yang tepat antara organ Z dan fungsinya adalah ....
Organ

Fungsinya

A

oviduk

terjadinya fertilisasi

B

ovarium

produksi sel telur

C

vagina

keluarnya sel telur

D

uterus

perkembangan janin
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Kunci Jawaban: D
Secara lengkap, gambar organ reproduksi perempuan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar dapat dilihat, bagian Z adalah rahim atau Uterus yang
berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin.
Soal UN Tahun 2017
2. Perhatikan gambar alat reproduksi pria di bawah ini.

.
Hubungan yang tepat antara organ X dan fungsinya adalah ....
Organ

Fungsinya

A

epididimis

tempat penyimpanan dan pematangan sperma

B

testis

penghasil sperma

C

vas deferens

saluran sperma dari testis ke kantung sperma

D

kelenjar prostat

penghasil cairan basa pelindung sperma
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Kunci Jawaban: C
Secara lengkap, gambar organ reproduksi pria sebagai berikut.

Berdasarkan gambar dapat dilihat, bagian yang ditunjuk pada soal adalah
vas deferen, saluran sperma dari testis ke kantung sperma.
3. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut ini..

Fungsi bagian yang ditunjukan oleh panah adalah ....
A. tempat berkembangnya janin selama kehamilan
B. menghasilkan sel telur dan hormon
C. tempat pembuahan sel telur oleh sperma
D. sebagai saluran membawa sel telur

Kunci Jawaban: B
Bagian yang ditunjuk adalah ovarium yang berfungsi sebagai penghasil sel
telur.
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Soal UN Tahun 2018
4.

Perhatikan grafik konsentrasi hormon setelah menstruasi di bawah ini.

Pernyataan yang tepat berkaitan dengan grafik di atas adalah ....
A. kelenjar hipofisis menghasilkan LH pada fase ovulasi
B. kandungn LH menurun ketika terjadi ovulasi
C. FSH sangat berpengaruh pada fase menstruasi
D. FSH merangsang ovarium menghasilkan progesteron

Kunci Jawaban: A
Saat masa subur (fase ovulasi), hormon estrogen akan mengirimkan sinyal
kepada kelenjar pituitari di hifosis untuk memberhentikan hormon FSH dan
mulai memproduksi banyak LH.

5.

Perhatikan gambar siklus menstruasi di bawah ini.
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Fase ovulasi terjadi jika ....
A. kadar estrogen LH meningkat
B. peningkatan kadar estrogen yang dihasilkan oleh folikel de graf
C. tingginya LH dari kelenjar pituari
D. kadar progesteron dan estrogen meningkat

Kunci Jawaban: C
Saat masa subur (fase ovulasi), hormon estrogen akan mengirimkan sinyal
kepada kelenjar pituitari di hifosis untuk memberhentikan hormon FSH dan
mulai memproduksi banyak LH.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan,
terutama untuk indikator kunci. Pengembangan soal diawali dengan
pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat melihat kesesuaian antara
kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. Selanjutnya, dilakukan
penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun
sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk mengukur indikator
kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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Tabel 3. Kisi-Kisi Soal HOTS Sistem Reproduksi pada Manusia
NO
1

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

Materi
Sistem

Indikator Soal

Menghubungkan

Struktur dan

sistem reproduksi

Fungsi

Reproduksi pada gangguan pada sistem reproduksi dengan

pada manusia dan

Mahluk

Manusia

gangguan pada sistem

Hidup

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

1

C4

PG

2

C2

PG

3

C5

PG

No

Peserta didik dapat menghubungkan
penerapan pola hidup yang menunjang
kesehatannya.
Disajiikan gambar sistem reproduksi,

penerapan pola hidup

peserta didik dapat menunjukkan

yang menunjang

gangguannya.

kesehatan reproduksi.

Disajikan beberapa ativitas, peserta didik
dapat menentukan pola hidup yang
menunjang kesehatannya.
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reproduksi dengan

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menghubungkan
sistem reproduksi
pada manusia dan
gangguan pada
sistem reproduksi
dengan penerapan
pola hidup yang
menunjang
kesehatan
reproduksi.

LINGKUP
MATERI

Buku Sumber :

1.

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√

Penalaran

Menjaga organ reproduksi tetap kering dan bersih setiap
diperlukan.

Nomor
Soal

2.

Meminum antibiotik yang tepat dengan dosis yang tepat.

3.

Rutin mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari.

1

4.

Menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat.

5.

Menghindarkan olah raga yang menimbulkan keringat.

Pola hidup yang dapat menghindarkan gangguan organ
reproduksi yang disebabkan oleh jamur kulit adalah ....

Sistem Reproduksi
pada Manusia
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Bentuk Soal

Berikut ini pola hidup yang dapat dilakukan.

MATERI

Peserta didik dapat
menghubungkan
gangguan pada
sistem reproduksi
dengan penerapan
pola hidup yang
menunjang
kesehatannya.

: 2013

RUMUSAN BUTIR SOAL

Struktur dan Fungsi
Mahluk Hidup

INDIKATOR
SOAL

Kurikulum

Kunci
Jawaban
B

A.

1, 2, dan 3

B.

1, 3, dan 4

C.

2, 3, dan 5

D.

3, 4, dan 5
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menghubungkan
sistem reproduksi
pada manusia dan
gangguan pada
sistem reproduksi
dengan penerapan
pola hidup yang
menunjang
kesehatan
reproduksi.

Buku Sumber :

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

√

Pengetahuan/
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Perhatikan gambar alat reproduksi pria di bawah ini.

Nomor
Soal
2

LINGKUP
MATERI
Struktur dan Fungsi
Mahluk Hidup

Penyakit epididimistis dapat terjadi pada organ yang

MATERI

ditunjikan oleh angka ....

Sistem Reproduksi
pada Manusia

A. 1
B. 2
C. 3

INDIKATOR
SOAL
Disajiikan gambar
sistem reproduksi,
peserta didik dapat
menunjukkan
gangguannya.

Kunci
Jawaban

D. 4

C
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: IPA
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
Menghubungkan
sistem reproduksi
pada manusia dan
gangguan pada
sistem reproduksi
dengan penerapan
pola hidup yang
menunjang
kesehatan
reproduksi.

Buku Sumber :

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Berikut ini pola hidup yang dapat dilakukan.
1. Mengganti pembalut setiap 4 jam sekali.
Nomor
Soal

2. Minum obat yang pemberhenti menstruasi.

2

4. Mengganti pakaian dalam agar tetap kering.

3. Mengurangi aktivitas selama menstruasi.

Pola hidup yang dapat menunjang kesehatan sistem

LINGKUP
MATERI

reproduksi selama menstruasi adalah ....
A. 1 dan 3

Struktur dan Fungsi
Mahluk Hidup

B. 1 dan 4

MATERI

C. 2 dan 3

Sistem Reproduksi
pada Manusia

D. 2 dan 4

INDIKATOR
SOAL
Disajikan beberapa
ativitas, peserta
didik dapat
menentukan pola
hidup yang
menunjang
kesehatan sistem
reproduksinya.
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Penalaran

Kunci
Jawaban
B
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Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.1. Menghubungkan sistem
reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan
penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi dan KD 4.1
Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait
kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi di kelas IX.
Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi
peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan
waktu kepada untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan
produk tentang upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi.
Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik sistem reproduksi pada manusia menggunakan
model problem based learning dan pembelajaran saintifik, dengan metode
observasi dan diskusi melalui tiga kali pertemuan. Seperti telah diketahui,
kedua model pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan
kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi

kepada

peserta

didik.

Ketika

implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang
dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya
dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme.
Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih
dahulu.
Adapun konten yang dikembangkan pada subtopik sistem reproduksi manusia
terdiri atas: 1) Struktur dan fungsi organ reproduksi pria; 2) Struktur dan
fungsi organ reproduksi wanita; 3) Gangguan dan penyakit sistem reproduksi;
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4) upaya pencegahan penyakit dan gangguan sistem reproduksi. Subtopik ini
merupakan konten multidimensi, berkaitan erat dengan materi di pendidikan
agama dan pendidikan jasmani. Artinya, Saudara dapat bekerjasama dengan
guru-guru

mata

pelajaran

agama

dan

pendidikan

jasmani

dalam

membelajrkan topik ini. Kerjasama dengan Guru agama dapat memperkuat
pemahaman moral berkaitan larangan pergaulan bebas. Kerjasama dengan
guru pendidikan jasmani berkaitan dengan menjaga kesehatan organ
reproduksi. Saudara juga dapat memfasilitasi siswa untuk menggali langsung
informasi kesehatan reproduksi kepada narasumber yang relevan, misalnya
dokter atau petugas kesehatan lainnya.
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih dalam taraf
level kogintif mulai dari C1 sampai C3 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu
meyakinkan bahwa peserta didik memhami subtopik ini dengan baik agar siap
mengahadapi UN. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal
pengetahuan subtopik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi.
Artinya, Saudara dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat
tinggi. Oleh karena itu, Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan
dengan indikator yang telah dikembangkan.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

Memahami dengan baik semua indikator yang telah
dikembangkan di unit ini.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Memhammi
dengan
baik
bahwa
aktivitas
pembelajaran yang disusun dapat mengembangkan
HOTS peserta didik.
Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas
pembelajaran yang disajikan.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.
Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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4

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan fasilitator di MGMP sampai Saudara
memahaminya.
70-79
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik klasifikasi makhluk hidup. Melalui pembahasan materi
yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pewarisan sifat hidup dalam kehidupan seharihari, soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar
Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk
memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru,
maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan
pewarisan sifat, melakukan aktivitasi praktik pewarisan sifat, sekaligus
mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik pewarisan sifat yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
subtopik Karakteristik fisik dan materi genetik; Struktur, tipe, dan jumlah
kromosom, Hukum Mendel, Persilangan 2 individu dengan 1 sifat beda, dan
Persilangan 2 individu dengan 2 sifat beda. Selain itu, unit ini dilengkapi
dengan tiga buah LKPD, yaitu 1) Observasi karakteristik fisik teman; 2)
Persilangan dengan 1 sifat beda; dan 3) Persilangan dengan 2 sifat beda. LKPD
dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IX:
Tabel 1. Target Kompetensi Dasar
No.
3.3

Kompetensi Dasar
Menerapkan konsep
pewarisan sifat dalam
pemuliaan dan
kelangsungan makhluk
hidup

Target Kompetensi
Kelas
1. Menerapkan
konsep
IX
pewarisan
sifat
dalam
pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup

4.3

Menyajikan hasil
penelusuran informasi
dari berbagai sumber
terkait tentang
tanaman dan hewan
hasil pemuliaan

1. Menyajikan hasil penelusuran
informasi tentang tanaman
hasil pemuliaan
2. Menyajikan hasil penelusuran
informasi tentang hewan hasil
pemuliaan

IX

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3 di kelas IX
dikembangkan menjadi 10 indikator untuk ranah pengetahuan dan 3 indikator
untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
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ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3
di kelas IX.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Penunjang
3.3.1. Mengidentifikasi
faktor 4.3.1.
Melakukan
penelusuran
pembawa sifat keturusan
informasi
tentang
(materi genetis)
pemuliaan tanaman dan
hewan
3.3.2. Menjelaskan peran gen dalam 4.3.2. Menyusun sajian power point
pewarisan sifat
hasil penelusuran informasi
pemuliaan tanaman dan
hewan
3.3.3. Mengidentifikasi jumlah dan
tipe kromosom pada makhluk
hidup
3.3.4. Menjelaskan hukum Mendel
3.3.5. Menjelaskan
istilah-istilah
dalam pewarisan sifat
3.3.6. Menjelaskan cara persilangan
sifat antara 2 individu dengan
1 sifat beda
3.3.7. Menjelaskan cara persilangan
sifat antara 2 individu dengan
2 sifat beda
3.3.8. Menjelaskan
manfaat
pewarisan sifat bagi makhluk
hidup
IPK Kunci
3.3.9. Menerapkan
konsep 4.3.3. Mempresentasikan sajian
pewarisan
sifat
untuk
power point tentang hewan
pemuliaan dan kelangsungan
dan tanaman hasil pemuliaan
makhluk hidup
IPK Pengayaan
3.3.10. Menganalisis
contoh
persilangan dengan dua sifat
beda
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Sifat Orang Tua/Induk Dimiliki Juga oleh Keturunannya
Sudah menjadi hal yang lazim ditemukan di sekitar kita bahwa
anak/keturunan memiliki sifat yang sama dengan orang tua/induknya.
Seorang anak yang memiliki mata sipit pasti orang tuanya pun bermata sipit.
Pasangan suami istri yang bule pasti akan memiliki anak yang juga bule (kulit
putih, rambut pirang, mata biru). Kucing yang kedua induknya berbulu belang
akan memiliki keturunan yang juga sama belang warna bulunya.

Gambar 1. Induk kucing dan anaknya yang mirip

sumber: https://contentinacottage.blogspot.com/2018/09/giving-equal-time-to-cats.html

Fakta-fakta yang kasat mata tersebut meyakinkan bahwa makhluk hidup
memiliki sejumlah faktor yang membawa sifat dalam tubuh dan bisa
diturunkan ke keturunannya. Hal ini berlaku tidak hanya pada manusia dan
hewan, tapi juga pada tumbuhan. Bahkan sifat-sifat dan pewarisannya diteliti
terlebih dulu pada organisme tanaman, yaitu tanaman kacang ercis oleh
seorang ilmuwan kesohor yang bernama Gregor Johan Mendel (1822-1884).
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Mengatur Sifat-Sifat Tanaman untuk Kebutuhan Dagang
Perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan sudah tidak bersifat lokal
lagi. Beras yang dimakan di kota Bandung bisa jadi berasal dari sawah di
Vietnam, kacang kedelai bahan baku tahu dan tempe berasal dari Amerika
Serikat, dan jeruk mandarin yang dijual di pedagang kaki lima bisa jadi berasal
dari negara China. Selain mengimport produk agrikultur tersebut, Indonesiapun mengekspor produk-produk pertanian.

Gambar 2. Aneka macam buah import yang terdapat di pasar swalayan
sumber:New Letter Edisi 44.cdr www.karantina.pertanian.go.id

Agar produk agrikultur yang diperdagangkan antarnegara tersebut layak
diperjualbelikan, tentu mesti mengikuti sejumlah syarat dan spesifikasi.
Seperti kualitas rasa yang baik, ukuran besar, tahan lama di penyimpanan
(tidak cepat busuk), dan yang pasti hasil bumi tersebut harus memiliki sifat
yang seragam. Di sinilah ilmu rekayasa sifat berperan, yang dikenal dengan
bioteknologi rekayasa genetik. Produk yang dihasilkannya dikenal dengan
produk transgenik. Meski masih kontroversial, tapi penggunaan hasil tanaman
transgenik sudah meluas. Tanaman trasnsgenik dilaporkan memberi
sumbangan bagi ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, upaya
pengurangan pestisida, dan lain-lain.
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Berikut ini contoh soal-soal UN topik Pewarisan Sifat pada Kompetensi Dasar
3.3 Menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar
dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Pewarisan Sifat.
1. Contoh Soal UN Tahun 2016
No.
1

Soal
Diketahui pada tanaman apel, warna merah dominan terhadap hijau
dan ukuran besar dominan terhadap kecil. Apel merah besar (MmBb)
disilangkan dengan apel merah besar (MbBb) menghasilkan beberapa
macam tanaman apel. Dari keturunan tersebut, yang memiliki genotip
yang dapat digunakan sebagai bibit unggul (apel merah besar) adalah ....
a. MMBB
b. MMBb
c. MmBb
d. mmbb

Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran (C5)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

Warna merah dominan terhadap hijau, ukuran besar
dominan terhadap kecil
:
Apel merah besar disilangkan dengan apel merah
besar

Ditanyakan

: Genotip untuk bibit unggul

Materi yang
dibutuhkan

: Persilangan dengan 2 sifat beda

3.3.7. Menjelaskan cara persilangan sifat antara 2
individu dengan 2 sifat beda
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2. Contoh Soal UN Tahun 2016
No.
2

Soal
Perhatikan persilangan tanaman padi berikut!
P: padi bulir besar berbatang tinggi X padi berbulir besar berbatang
tinggi
BBTt

X BbTt

F1

?

B = gen bulir besar

T = gen batang tinggi

b = gen bulir kecil

t = gen batang pendek

Genotip F2 yang dapat digunakan sebagai bibit unggul (padi berbulir
besar dan gen berbatang pendek) adalah ....
a. BBTt
b. BBtt
c. BbTt
d. Bbtt

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

: Penalaran (C5)
:

3.3.7. Menjelaskan cara persilangan sifat antara 2
individu dengan 2 sifat beda
Bulir besar dominan terhadap bulir kecil, batang

Diketahui

:

tinggi dominan terhadap batang pendek
Padi bulir besar batang tinggi disilangkan dengan
jenis yang sama

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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: Bibit unggul hasil penyilangan F2
: Persilangan dengan 2 sifat beda
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3. Contoh Soal UN Tahun 2017
No.
2

Soal
Persilangan antara tanaman padi bulir besar, berumur panjang (BBPP)
dengan tanaman padi bulir kecil berumur pendek/genjah (bbpp) adalah
sebagai berikut:
P :
BBPP
X
bbpp
G :
BP
bp
F1:
BbPp (bulir besar, umur panjang)
P2:
BbPp
X
BbPb
G :
BP, Bp, bP, pp BP, Bp, bP, pp

Bila sifat bulir besar dan berumur pendek (genjah) merupakan sifatsifat unggul, genotip pada F2 yang paling baik disilangkan untuk
mendapatkan bibit unggul adalah genotip ..... dengan genotip ......
a. 1 >< 16
b. 4 >< 13
c. 6 >< 14
d. 11 >< 12
Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran (Menganalisis/C4)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

Padi berbulir besar berumur panjang disilangkan
: dengan padi bulir kecil berumur pendek
Bulir besar dan berumur pendek adalah sifat unggul

Ditanyakan

: Parental untuk menghasilkan bibit unggul di F2

Materi yang
dibutuhkan

: Persilangan dengan 2 sifat beda

3.3.6. Menjelaskan cara persilangan sifat antara 2
individu dengan 1 sifat beda
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4. Contoh Soal UN 2018
No.
2

Soal
Sifat ayam bertelur banyak (B) dominan terhadap ayam bertelur sedikit (b)
dan sifat ayam berbadan kurus (K) dominan terhadap sifat ayam berbadan
gemuk (k). Persilangan ayam bertelur banyak berbadan kurus (BBKK) dengan
ayam bertelur sedikit berbadan gemuk (bbkk) menghasilkan keturunan pada
F1

ayam bertelur banyak berbadan kurus . Jika F1 disilangkan

antarsesamanya, akan diperoleh keturunan sebagaimana tabel di bawah ini:

Keturunan pada F2 yang memiliki sifat bertelur banyak berbadan kurus
dengan genotip heterozigot ditunjukan oleh ....
a. 1 dan 16
b. 3 dan 9
c. 4 dan 15
d. 7 dan 13
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator
yang

:
:

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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3.3.7 Menjelaskan cara persilangan sifat antara 2 individu
dengan 2 sifat beda
Ayam bertelur banyak berbadan kurus disilangkan dengan

bersesuaian
Diketahui

Aplikasi (C3)

:

ayam bertelur sedikit berbadan gemuk menghasilkan F1

:

ayam bertelur banyak berbadan kurus.
Genotip
heterozigot
F2 sesamanya
ayam bertelur banyak berbadan
F1
dikawinkan
dengan
kurus

:

Persilangan dengan 2 sifat beda
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Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik Pewarisan Sifat. Bahan pembelajaran dikembangkan
dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan
bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
Pewarisan Sifat. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih
dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai
masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam tiga
kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi
tiga skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu
pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22
tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing
pertemuan.
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Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran
Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.3.1 Mengindentifikasi
faktor pembawa
sifat
keturusan
(materi genetis)
3.3.2 Menjelaskan
peran gen dalam
pewarisan sifat
3.3.3 Mengidentifikasi
jumlah dan tipe
kromosom pada
makhluk hidup
3.3.4 Menjelaskan
hukum Mendel
3.3.5 Menjelaskan
istilah-istilah
dalam pewarisan
sifat
3.3.6 Menjelaskan cara
persilangan sifat
antara 2 individu
dengan 1 sifat
beda

Materi/Submateri
 Materi genetik
(Gen
dan
kromosom)
 Gen
dan
pewarisan sifat
 Jumlah dan tipe
kromosom pada
makhluk hidup
 Struktur
kromosom
 Hereditas
dan
hukum Mendel
 Istilah
dalam
pewarisan sifat
 Persilangan
antara 2 individu
dengan 1 sifat
beda
 Persilangan
antara 2 individu

1.

2.

3.

4.

5.

Aktivitas
Pembelajaran
Observasi
karakteristik fisik
yang
diwariskan
melalui
kegiatan
praktek dan diskusi
Diskusi
tentang
materi genetik dan
peranannya dalam
pewarisan sifat
Observasi
dan
diskusi
mengenai
struktur, jenis, dan
jumlah kromosom
pada makhluk hidup
Diskusi mengenai
percobaan
yang
dilakukan
oleh
Gregor
Mendell
terkait pewarisan
sifat
Diskusi mengenai
persilangan
2

Bentuk dan Jenis
Media
Penilaian
1. Tes
1. Lembar
Pengetahuan
Kerja
a. Tes tulis PG
Peserta
b. Tes
tulis
Didik
Uraian
2. Video
Terbuka
tentang
2. Observasi
struktur
kegiatan
kromosom
praktik
3. Video atau
3. Observasi
artikel
keterampilan
tentang
presentasi
kasus
4. Penilaian
meningkatn
produk
ya
kebutuhan
dunia akan
pangan

Alokasi
Waktu
8 x 40’
Dilaksana
kan
dengan 3
pertemua
n (3 JP, 3
JP, dan 2
JP)

3.3.7 Menjelaskan cara
dengan 2 sifat
persilangan sifat
beda
antara 2 individu  Manfaat
ilmu
dengan 2 sifat
pewarisan sifat
beda
3.3.8 Menjelaskan
manfaat
pewarisan sifat
bagi
makhluk
hidup
3.3.9 Menerapkan
konsep pewarisan
sifat
untuk
pemuliaan
dan
kelangsungan
makhluk hidup
3.3.10 Menganalisis
contoh
persilangan
dengan 2 sifat
beda

6.

7.

8.

9.
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individu dengan 1
sifat beda
Diskusi mengenai
persilangan
2
individu dengan 2
sifat beda
Eksplorasi dengan
mencari informasi
dan
berdiskusi
tentang
pemanfaatan ilmu
pewarisan sifat
Menyusun
Presentasi tentang
pewarisan
sifat
untuk
pemuliaan
dan kelangsungan
makhluk hidup
Latihan
soal-soal
pewarisan sifat yang
menguji
keterampilan
berpikir
tingkat
tinggi

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-1
Salah satu karunia yang diberikan oleh dari Allah SWT kepada manusia adalah
keanekaragaman. Tuhan menciptakan warna tidak 1 jenis sehingga tercipta
pemandangan yang indah perpaduan antara beragam jenis warna. Tuhan juga
menciptakan makhluk hidup dalam wujud yang beraneka ragam mulai dari
aspek jenis (manusia, hewan, tumbuhan, protista, dan sebagainya), dari aspek
ukuran (ada yang berukuran mikroskopis sampai berukuran besar seperi
gajah dan paus bongkok), dan sebagainya. Bahkan di satu spesies makluk
hidup saja kita dapati keanekaragaman itu begitu luas menakjubkan. Lihatlah
bagaimana manusia terbagi menjadi ras yang berbeda beda seperti ras
Kaukasiod, ras Negroid, ras Mongoloid, dan seterusnya. Amati juga bagaimana
dalam satu keluarga yang berasal dari keturunan yang sama selain terdapat
kesamaan sifat, juga terdapat perbedaan-perbedaan karakter.
Salah satu keunikan dari fenomena tersebut adalah sifat-sifat yang dimiliki
satu makhluk hidup sangat mirip dengan sifat orang tuanya. Benarkah bahwa
sifat-sifat anak berasal dari orang tuanya? Unsur apakah dalam tubuh makhluk
hidup yang berperan penting dalam pemilikan dan pewarisan sifat tersebut?
Apakah keunikan serta perbedaan sifat pada makhluk hidup hanya terdapat di
aspek fisik (yang dapat diamati mata) saja?
Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan
aktivitas-aktivitas pada pertemuan ini: 1) Observasi karakteristik fisik dan
diskusi materi genetik; dan 2) Observasi dan diskusi tentang kromosom.
Aktivitas pembelajaran di pertemuan 1 ini akan mencapai indikator 3.3.1.,
3.3.2., dan 3.3.3 yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran
Discovery Learning. Sintaks yang akan dilalui adalah 1) Pemberian rangsangan
(Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 3)
Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5)
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Pembuktian

(Verification),

dan

6)

Menarik

simpulan/generalisasi

(Generalization).
1. Observasi karakteristik fisik dan diskusi materi genetik
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Mengidentifikasi faktor pembawa sifat.
b. Menjelaskan peran gen dalam pewarisan sifat

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 60 Menit

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah:
-LKPD 1.1. Observasi karakteristik fisik teman;
Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut:
(Stimulation)
a. Memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan LKPD 1.1. Secara umum
kegiatannya adalah sebagai berikut:
-Mengkondisikan peserta didik untuk berpasangan.
-Membagikan LKPD 1.1 Observasi Karakteristik Fisik Teman kepada
peserta didik.
-Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 1.1 dan
memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan
terkait kegiatan yang akan mereka lakukan.
-Memfasilitasi

peserta

didik

untuk

mengobservasi

beberapa

ciri/karakteristik manusia yang sudah ditentukan di dalam LKPD,
kemudian mencatat hasil observasinya di dalam LKPD 1.1.
-Memfasilitasi peserta didik melakukan diskusi terkait dengan hasil
observasi dan menjawab beberapa pertanyaan dalam LKPD 1.1.
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(Problem statement)
b. Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dari hasil
kegiatan observasi dikaitkan dengan pewarisan sifat (misal: apakah sifatsifat yang diamati pada tubuh teman ada kaitannya dengan sifat bawaan).
Rumusan masalah yang ditetapkan ditulis agar peserta didik dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
(data collection)
c. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi apakah sifat-sifat yang
diamati dalam praktek bersifat bawaan atau dapat diwariskan kepada
keturunan?
d. Mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi elemen dalam tubuh
manusia yang berperan dalam pewarisan sifat lalu mendiskusikannya
(diskusi tentang materi genetik).
e. Memfasilitasi diskusi mengenai materi genetik (gen dan kromosom,
terutama gen) dan peranannya dalam pewarisan sifat.
2) Observasi dan diskusi tentang struktur, tipe, dan jumlah kromosom
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
a. Mendeskripsikan struktur kromosom
b. Menjelaskan tipe dan jumlah kromosom pada makhluk hidup
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 60 Menit

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah:
-Video tentang struktur kromosom
Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut:
(data collection)
a. Memfasilitasi peserta didik untuk menyimak video tentang kromosom dan
memberikan pengarahan untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting
untuk ditanyakan/didiskusikan dari video yang disimak.
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(Data processing)
b. Melakukan diskusi kelas mengenai struktur, jenis, dan jumlah kromosom
pada makhluk hidup berdasarkan video yang telah disimak oleh peserta
didik. Peserta didik dan guru juga mengulas keberadaan gen di dalam
kromosom untuk menguatkan pemahaman gen dan kromosom sebagai
faktor yang berperan dalam pewarisan sifat.
(Verification)
c. Memfasilitasi peserta didik untuk meninjau hasil diskusi sebelumnya
dengan buku pelajaran yang tersedia sehingga peserta didik dapat
memverifikasi hasil belajarnya. Guru dapat memotivasi peserta didik juga
untuk membaca literatur-literatur lain yang mudah diperoleh.
(Generalization)
d. Memfasilitasi peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan
yang telah dilakukan selama 3 jam pelajaran mengenai pewarisan sifat.
Guru memberi stimulus atau pertanyaan-pertanyaan pengarah agar
peserta didik dapat menyusun kalimat kesimpulannya secara mandiri,
dengan benar dan tepat.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-2
Setelah mengetahui bahwa sifat dan ciri makhluk hidup ditentukan oleh gen,
lalu pertanyaan berikutnya: bagaimanakah sejarah menemukan bahwa sifatsifat yang dibawa gen diturunkan kepada anaknya? Lalu bagaimanakah cara
sifat-sifat tersebut diturunkan? Bukankah makhluk hidup punya banyak sekali
sifat melekat pada dirinya. Aktivitas pada pertemuan ke-2 ini akan berusaha
menjawab 2 pertanyaan teresbut.
Aktivitas-aktivitas pada pertemuan ke-2 ini antara lain adalah:1) Diskusi
mengenai percobaan yang dilakukan oleh Gregor Mendel; 2) praktek untuk
menyilangkan 2 individu dengan 1 sifat beda; 3) praktek untuk menyilangkan
2 individu dengan 2 sifat beda.
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Aktivitas pembelajaran di pertemuan ke-2 ini akan mencapai indikator 3.3.4.,
3.3.5., 3.3.6., dan 3.3.7. Model pembelajaran yang diterapkan adalah model
Inkuiri 5E dengan sintaks Engage, Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate.
1) Diskusi mengenai percobaan yang dilakukan oleh Gregol Mendel
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Mendeskripsikan hukum Mendel
Menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 30 menit
Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah:
Papan tulis dan kapur/spidol;
Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut:
(Engage)
a. Meminta peserta didik untuk mengungkapkan materi yang sudah
dipahami dari pertemuan sebelumnya.
b. Memfasilitasi peserta didik untuk mengungkapkan wawasannya seputar
pewarisan sifat (untuk mengetahui apakah pengetahuannya tentang
pewarisan sifat sudah luas dan melampaui apa yang dipelajari
sebelumnya)
c. Memperkenalkan usaha mempelajari pewarisan sifat yang dilakukan oleh
Gregol Mendel dengan melakukan persilangan pada tumbuhan kacang
ercis. Sehingga peserta didik dapat memahami hukum Mendel.
d. Memfasilitasi pembelajaran untuk menghafal dan memahami istilahistilah dalam pewarisan sifat.
2) Praktek untuk menyilangkan 2 individu dengan 1 sifat beda
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Menjelaskan cara menyilangkan 2 individu yang memiliki 1 sifat beda
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 45 menit
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Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1. Spidol dan kertas plano
2. LKPD2
Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut:
(Explore)
a. Menunjukkan cara melakukan persilangan 2 individu dengan 1 sifat beda.
b. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan persilangan secara
mandiri/berkelompok (menggunakan LKPD 2) agar memiliki pengalaman
kongkrit dalam mempraktekan persilangan sifat.
c. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penalaran terhadap
persilangan yang dibuatnya, berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman
serta guru sampai memahami konsep persilangan 2 individu dengan 1 sifat
beda.
3) praktek untuk menyilangkan 2 individu dengan 2 sifat beda
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Menjelaskan cara menyilangkan 2 individu yang memiliki 2 sifat beda.
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran : 45 menit
Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah:
Spidol dan kertas plano
Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut:
(Explore)
a. Menunjukkan cara melakukan persilangan 2 individu dengan 2 sifat beda.
b. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan persilangan secara
mandiri/berkelompok agar memiliki pengalaman kongkrit dalam
mempraktekan persilangan sifat.
c. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penalaran terhadap
persilangan yang dibuatnya, berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman
serta guru sampai memahami konsep persilangan 2 individu dengan 2
sifat beda.
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(Explain)
d. Memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan hasil pembelajaran
mereka tentang penyilangan dengan 1 sifat dan 2 sifat beda. Peserta didik
mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka yang telah dibuat di
atas kertas plano dan memberikan penjelasan dengan kalimat mereka
sendiri sehingga guru dapat mengukur sejauh mana penguasaan peserta
didiknya terhadap materi yang telah dipelajari.
e. Meluruskan konsep-konsep sekiranya menemukan miskonsepsi pada
penjelasan peserta didik, juga memberikan penjelasan tambahan apabila
ada yang kurang sempurna dari paparan mereka.
(Elaboration)
f. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba ulang persilangan dengan 1
sifat beda menggunakan beberapa spesies yang berbeda untuk
menguatkan konsep yang dipahaminya. Dengan kegiatan ini peserta didik
mencoba pemahaman dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya
pada situasi baru yang berbeda.
g. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba ulang persilangan dengan 2
sifat beda menggunakan beberapa spesies yang berbeda untuk
menguatkan konsep yang dipahaminya.
h. Memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan soal/permasalahan
persilangan yang diberikan oleh guru dengan membantunya melakukan
pengumpulan informasi dan berdiskusi.
(Evaluation)
i.

Memfasilitasi evaluasi belajar peserta didik dengan memberi mereka soalsoal lisan atau tertulis terkait materi yang telah dipelajari di pertemuan ini
(Percobaan dan hukum Mendel, istilah-istilah dalam pewarisan sifat, dan
penyilangan 2 individu dengan 1 dan 2 sifat beda).
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan Ke-3
Peserta didik telah memahami bahwa sifat dibawa oleh gen. Sifat-sifat tersebut
lalu dapat diturunkan dan dengan persilangan dapat diprediksi sifat pada
turunannya. Pertanyaan kritis selanjutnya yang layak diajukan adalah: Adakah
manfaat nyata dari ilmu pewarisan sifat ini untuk melayani kebutuhan umat
manusia? Apakah ada manfaat ilmu pewarisan sifat ini bagi pemuliaan hewan
dan tumbuhan? Dalam pertemuan ke-3 peserta didik akan dibimbing untuk
menjawab kedua pertanyaan tadi.
Aktivitas-aktivitas pada pertemuan ke-3 ini antara lain adalah:1) Eksplorasi
dengan mencari informasi dan berdiskusi tentang pemanfaatan ilmu
pewarisan sifat; 2) Menyusun presentasi tentang pewarisan sifat untuk
pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup.
Aktivitas pembelajaran di pertemuan ke-3 ini akan mencapai indikator 3.3.8.,
3.3.9., 3.3.10., dan 4.2.1, 4.2.2, dan 4.2.3. Model pembelajaran yang diterapkan
adalah model Problem-Based Learning dengan sintaks: 1)Mengorientasikan
peserta didik pada masalah; 2) Mengorganisasikan peserta didik untuk
belajar, 3) Membantu penyelidikan mandiri/kelompok; 4) Mengembangkan
dan menyajikan hasil karya; 5) Analisis dan evaluasi proses pemecahan
masalah.
1. Eksplorasi dengan mencari informasi dan berdiskusi tentang
pemanfaatan ilmu pewarisan sifat
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta mampu:
1. Mengidentifikasi

informasi

yang

berkaitan

dengan

penanganan

permasalahan permintaan pangan yang tinggi serta pemuliaan tanaman
dan hewan
2. Menerapkan konsep pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan
hewan dan tanaman.
3. Melakukan penelusuran informasi tentang penanganan masalah pangan,
serta pemuliaan hewan dan tanaman.
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Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 60 Menit

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah:
Gawai (smartphone, tablet, laptop) dan kuota internet; atau bisa digantikan
dengan artikel/makalah/hand out tentang pemuliaan tanaman dengan
rekayasa genetik).
Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut:
(Mengorientasikan peserta didik pada masalah)
a. Menyajikan kepada peserta didik permasalahan pertambahan populasi
manusia yang tinggi yang ternyata diiringi dengan permintaan akan bahan
pangan yang semakin meningkat. Sajian masalah dapat berupa tulisan
dalam artikel atau video singkat.
b. Memotivasi peserta didik untuk menyelami permasalahan dengan
sepenuh hati karena masalah pangan tersebut erat dengan kehidupan
sehari-hari. Sehingga mendorong peserta didik untuk berpikir dan terlibat
penuh dalam pembelajaran.
c. Memotivasi peserta didik untuk berpikiran terbuka, tidak malu bertanya,
giat mencari informasi, berani menyatakan ide. Guru juga menekankan di
tahap awal ini bahwa tidak ada 1 jawaban ‘mutlak benar’ untuk menjawab
permasalahan yang diajukan.
(Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar)
d. Memfasilitasi pengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa grup
yang setara jumlah anggotanya. Usahakan agar ada pemerataan peserta
didik yang menonjol secara akademis di setiap kelompok.
e. Memotivasi peserta didik agar berkolaborasi dengan baik di dalam
kelompok
(Membantu penyelidikan mandiri/kelompok)
f. Memfasilitasi penelusuran informasi dan penyelidikan secara mandiri
maupun berkelompok, sehingga peserta didik tetap terarah dalam
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pencarian jawaban atas permasalahan kebutuhan pangan yang semakin
tinggi dikaitkan dengan solusinya melalui ilmu pewarisan sifat.
g. Memfasilitasi teradinya diskusi, baik antar siswa di dalam kelompok
maupun antara guru dan siswa mengenai informasi yang ditemukan.
Dengan diskusi tersebut guru mengarahkan agar peserta didik dapat
menciptakan/membangun ide sendiri.
2. Menyusun presentasi tentang pewarisan sifat untuk pemuliaan dan
kelangsungan makhluk hidup
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu:
1. Membuat presentasi untuk menyajikan solusi atas permasalahan pangan
dengan pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup
2. Menyimpulkan fenotip dari kasus-kasus persilangan
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 60 Menit

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah:
-laptop; atau kertas plano dan spidol
-projector digital
Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai berikut:
(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya)
a. Memfasilitasi peserta didik untuk menyusun bahan presentasi sebagai
bentuk laporan kelompok (hasil pencarian jawaban permasalahan yang
diajukan). Guru memberi arahan agar isi presentasi disajikan secara
sistematis dengan terlebih dulu mengungkap kembali permasalahan yang
ingin diselesaikan. Lalu secara berurutan peserta didik mengajukan
gagasannya secara ilmiah tentang bagaimana ilmu pewarisan sifat dapat
mejawab kebutuhan pangan manusia yang semakin meningkat seiring
pertumbuhan populasi yang meninggi.
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b. Memfasilitasi suatu bentuk presentasi, seperti bentuk window shopping
atau presentasi klasikal di depan kelas. Guru juga men-setting kegiatan
presentasi agar tercipta kegiatan tanya jawab yang interaktif.
(Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah)
c. Memfasilitasi analisis dan evaluasi terhadap solusi yang dihasilkan oleh
peserta didik. Guru merangkum gagasan-gagasan peserta didik yang
merupakan hasil penyelidikan mereka lalu menganalisisnya melalui
diskusi interaktif. Dengan kegiatan ini peserta didik dilatih untuk
menguatkan argumentasi. Sesi ini juga bermanfaat untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab tuntas ketika sesi
presentasi sebelumnya. Guru juga sekaligus mengevaluasi konsep dan cara
berpikir peserta didik untuk dikuatkan jika benar, ditambah bila
kekurangan, dan diluruskan jika ada kesalahan.
d. Memfasilitasi latihan soal-soal pewarisan sifat yang menguji keterampilan
berpikir tingkat tinggi seperti menyimpulkan fenotip dari kasus-kasus
persilangan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Berikut ini tiga buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan
dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Observasi Sifat Fisik Teman;
2) LKPD 2. Persilangan dengan Satu Sifat Beda; dan 3) LKPD 3. Persilangan
dengan Dua Sifat Beda.

LKPD 1. Observasi Sifat Fisik Teman
Tujuan: Memahami variasi sifat fisik manusia yang bsia diwariskan
Alat Bahan
1. Lembar observasi
2. Alat tulis
Cara Kerja
1. Duduklah berpasangan dengan seorang temanmu
2. Secara bergiliran amati ciri-ciri fisik temanmu pada aspek warna kulit,
lesung pipit, lidah, ibu jari, tinggi badan, dan golongan darah
3. Catat hasil pengamatanmu di lembar observasi yang disediakan
Hasil Pengamatan
Lembar Observasi Sifat Fisik Teman
No

Sifat yang Diamati

Siswa I
(Nama)

Siswa II
(Nama)

1
2
3
4

Warna kulit (hitam/putih/coklat)
Lesung pipit (ada/tidak)
Lidah (bisa digulung/tidak dapat digulung)
Ibu jari (dapat dilengkungkan/tidak dapat
dilengkungkan)
5 Tinggi badan (tinggi/pendek)*
6 Golongan darah (O/AB/A/B)
7 Cuping telinga (menempel/menggantung)
*keterangan: tinggi badan dibandingkan dengan saudara kandung
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Pertanyaan
Berdasarkan hasil pengamatanmu, jawablah beberapa pertanyaan di bawah
ini:
1. Dari 7 ciri fisik yang diamati oleh temanmu, apakah ada yang baru kamu
ketahui dari kegiatan ini?
2. Dari 7 ciri fisik yang diamati, ada berapa yang memiliki kesamaan dengan
ciri orang tuamu?

LKPD 2. Persilangan dengan Satu Sifat Beda
Tujuan
1. Memahami istilah-istilah dalam persilangan proses pewarisan sifat
2. Memahami cara persilangan 2 individu dengan 1 sifat beda
Cara Kerja
1. Kerjakanlah persilangan yang terdapat di LKPD ini di kertas plano
2. Jawablah dengan benar pertanyaan yang disediakan.
Soal Persilangan
Dilakukan persilangan antara bunga Mirabilis jalapa merah dengan Mirabilis
jalapa putih.
P1 :

Merah (MM) ><

putih (mm)

Tuliskanlah langkah-langkah persilangan sampai dihasilkan F2.
1. Tentukan rasio genotip yang terbentuk pada F2.
2. Tentukan rasio fenotip yang terbentuk pada F2.
Pertanyaan
1. Apakah yang kamu ketahui sebenarnya dari MM/Mm/mm ?
2. Apakah perbedaan antara MM dengan M (atau Mm dengan M/m) ?
3. Jelaskan arti dari P1, P2, F1, dan F2!
4. Jelaskanlah perbedaan fenotip dan genotip menggunakan kalimatmu
sendiri.
5. Mengapa dalam pewarisan sifat perlu diketahui sifat dominan dan resesif?
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LKPD 3. Persilangan dengan Dua Sifat Beda
Tujuan
1. Memahami istilah-istilah dalam persilangan proses pewarisan sifat
2. Memahami cara persilangan 2 individu dengan 2 sifat beda
Cara Kerja
1. Kerjakanlah persilangan yang terdapat di LKPD ini di kertas plano
2. Jawablah dengan benar pertanyaan yang disediakan.
Soal Persilangan
Dilakukan persilangan antara kelinci rambut hitam kasar dengan kelinci
rambut putih halus. Rambut hitam dominan terhadap rambut putih, rambut
kasa dominan terhadap rambut halus.
P1 :

HHRR ><

hhrr

Tuliskanlah langkah-langkah persilangan sampai dihasilkan F2.
1. Tentukan rasio genotip yang terbentuk pada F2.
2. Tentukan rasio fenotip yang terbentuk pada F2.
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C. Bahan Bacaan
Orang zaman dahulu belum secara pasti mengetahui konsep bahwa sifat-sifat
anak berasal dari kedua orang tuanya. Sebagian meyakini bahwa sifat atau
karakteristik makhluk murni dipengaruhi oleh lingkungan, apalagi jika dengan
ditambah keyakinan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Di
awal abad ke-19, para ilmuwan menyatakan bahwa anak mewarisi ciri-ciri
dari faktor-faktor yang dibawa di dalam sel dari ayah (sperma) dan ibu (telur).
Tahun 1860-an, Gregor Mendel

melakukan serangkaian percobaan

persilangan yang menghasilkan beberapa hukum dasar genetika.
Setiap individu mempunyai sifat yang beragam. Sifat ini diturunkan dari induk
ke keturunannya melalui perkawinan / persilangan. Sifat ini dibawa oleh
faktor pembawa sifat keturunan yang disebut gen yang terletak di inti sel.
Untuk sel yang tidak berinti, gen terletak pada nukeloid, yaitu daerah nukleus
yang mengandung materi genetik. Gen baru diketemukan oleh Crick dan
Watson pada tahun 1953.

1. Gen dan Kromosom
Gen adalah unit dasar hereditas (pewarisan sifat) pada suatu organisme hidup.
Gen tersimpan dalam kedudukan tertentu di kromosom. Gen ini secara fisik
adalah kode dalam material genetik organisme, yang kita kenal sebagai
molekul DNA, atau RNA pada beberapa virus. Dalam DNA tersebut, gen
merupakan daerah urutan basa nukleotida baik yang mengkode suatu
informasi genetik (ekson) dan juga daerah yang tidak mengkode informasi
genetik (intron). Ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan internal dan
eksternal organisme. Hasil ekspresi gen penting untuk pembentukan suatu
protein yang fungsinya diperlukan di tingkat sel, jaringan, organ atau
organisme secara keseluruhan.
Seperti disebutkan sebelumnya, gen terletak di sebuah struktur bernama
kromosom. Dengan arti lain kromosom adalah suatu struktur makromolekul
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yang tersusun dari DNA dan molekul lain di mana informasi genetik tersimpan
sel. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer dan lengan kromosom.
Sentromer adalah pusat kromosom berbentuk bulat. Lengan kromosom (arm)
merupakan bagian yang mengandung kromonema & gen berjumlah dua buah
(sepasang). Sifat-sifat kromosom adalah: (a) Hanya terlihat pada waktu sel
membelah; (b) Mempunyai ukuran panjang antara 0,2 – 40 m (mikron); (c)
Kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak
terletak di dalam inti sel; (d) Kromosom sel eukariotik, jumlahnya bervariasi
menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus; (e) Umumnya
memiliki susunan kimia yang terdiri dari protein, DNA, dan RNA; (f) Protein
terdiri dari histon dan nonhiston; (g) Memiliki beberapa enzim yang terlibat
dalam sintesis DNA dan RNA.

Gambar 3. Hubungan DNA dengan Kromosom
Sumber : Campbell, et al 2006

Kromosom dapat dianalogikan (diibaratkan) dengan untaian manik-manik
dengan komponen manik-maniknya sebagai gen. Untaian manik-manik yang
serupa dapat menjadi pasangannya yang homolog (Tabel 1). Gen-gen pada
posisi (lokus) yang sama di sepasang kromosom yang homolog menentukan
sifat makhluk hidup.
Gen yang dominan (diberi simbol dengan huruf kapital) selalu muncul sebagai
sifat yang nampak. Gen yang resesif (diberi simbol dengan huruf kecil) hanya
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bisa muncul sebagai sifat yang nampak bila berpasangan dengan gen yang
resesif lagi. Jadi, genotip AA atau Aa akan muncul sebagai fenotip A. Sedangkan
gen a hanya akan muncul sebagai fenotip a bila genotipnya aa. Organisme yang
mempunyai dua gen yang sama pada satu lokus (AA atau aa)

disebut

homozigot, sedangkan yang mempunyai pasangan gen alternatif (Aa) disebut
heterozigot. Gen alternatif (A atau a) disebut alel.
Tabel 4. Beberapa karakteristik pasangan kromosom homolog
Pasangan
Diagram kromosom

Genotip

aa Homozigot

Bb Heterozigot

Status gen

Resesif

B = dominan b =
resesif

Fenotip

a

B

Alel adalah salah satu dari dua atau lebih bentuk-bentuk alternatif sebuah gen
yang dapat berada pada satu lokus. Sebuah alel adalah salah satu bentuk
varian gen pada lokus tertentu, atau lokasi, pada suatu kromosom. Alel
berbeda menghasilkan variasi dalam pewarisan sifat seperti warna rambut,
warna mata atau golongan darah.

2. DNA dan RNA
DNA adalah suatu molekul kimia kompleks yang dibangun dari empat jenis
komponen yang berbeda yang dinamakan dengan nukleotida. DNA (deoxyribonucleic acid, atau asam deoksiribonukleat) memiliki bentuk berupa rantai
ganda yang berpilin (double helix). DNA merupakan persenyawaan kimia yang
paling penting pada makhluk hidup sebab DNA-lah yang membawa seluruh
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informasi dari makhluk hidup untuk diturunkan dari satu generasi ke generasi
berikutnya. Informasi yang dimiliki gen diwariskan dalam bentuk urutan
nukelotida spesifik masing-masing gen.
Komponen DNA yang bernama molekul nukleotida terbentuk dari gula
ribosa/deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus phospat (gambar 4). Basa
nitrogen terdiri atas purin (terdiri atas Adenin dan Guanin) dan Pirimidin
(terdiri atas Sitosin dan Timin). Adenin (A) selalu berpasangan dengan Timin
(T), Sitosin (C) selalu berpasangan dengan Guanin (G). Nukleotida berwujud
seperti sebuah tangga dimana anak tangganya adalah susunan basa nitrogen
(A – T dan C – G) dan kedua ibutangganya adalah gula ribose/deoksiribosa.
DNA pertama kali dimodelkan pada tahun 1953 oleh James D. Watson dari
Amerika Serikat dan Francis Crick dari Inggris, seperti terlihat pada gambar 4
di bawah.

Gambar 4. Nukleotida

Sumber: Campbel, et al, 2009

DNA mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Menyampaikan informasi genetik
kepada generasi berikutnya, karena DNA mampu melakukan proses replikasi;
(b) sebagai cetakan (template) untuk kode asam amino pada DNA/kodon; (c)
Sebagai pengatur seluruh metabolisme sel.
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3. RNA
RNA merupakan senyawa genetik seperti DNA, namun ukurannya jauh lebih
pendek daripada DNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai. Gula pentosa yang
menyusun RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah
purin (yang terdiri dari adenin dan guanin) dan pirimidin (yang terdiri dari
sitosin dan urasil). RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel.

Gambar 5. Nukleotida RNA
Sumber: Campbel et al.,2004

1. Hukum Mendel
Johann Gregor Mendel (dikenal sebagai Mendel) lahir tanggal 22 Juli 1822 di
kota kecil Heinzendorf di Silesia, Austria. Mendel adalah orang yang sampai
kini dianggap sebagai peletak dasar ilmu genetika. Semasa hidupnya, beliau
senang melakukan percobaan di kebunnya untuk menyelidiki bagaimana sifatsifat tanaman induk diturunkan kepada keturunannya. Hasil percobaannya
diumumkan pada tahun 1865, dan sejak tahun itu ilmu tentang keturunan
tumbuh dengan teori-teori yang lebih ilmiah.
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Eksperimen Mendel dimulai saat dia berada di biara Brunn didorong oleh
keingintahuannya tentang suatu ciri tumbuhan diturunkan dari induk
keturunannya. Jika misteri ini dapat dipecahkan, petani dapat menanam
hibrida dengan hasil yang lebih besar.

Gambar 6. Proses Penyilangan
Sumber: Campbell, et al. 2009
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Kesuksesan

penelitian

Mendel

disebabkan

prosedur

Mendel

yang

digunakannya lebih cemerlang dibanding prosedur yang dilakukan orang lain
kala itu. Mendel sangat memperhitungkan sifat atau karakter dari keturunan
dan keturunan tersebut

diteliti sebagai satu kelompok, bukan sejumlah

keturunan yang istimewa. Dia juga memisahkan berbagai macam ciri dan
meneliti satu jenis ciri saja pada waktu tertentu, tidak memusatkan perhatian
pada tumbuhan secara keseluruhan. Dalam eksperimennya, Mendel memilih
tumbuhan biasa, kacang polong, sedangkan para peneliti lain umumnya lebih
suka meneliti tumbuhan langka.. Dari berbagai hasil penelitiannya, Mendell
mengidentifikasi tujuh ciri berbeda yang kemudian dia teliti seperti yang
ditunjukan dalam tabel 3 berikut ini.
Tabel 5. Hasil penyilangan yang dilakukan oleh Mendel
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Mendel menyilangkan tumbuhan tinggi dengan tumbuhan pendek dengan
menaruh tepung sari dari yang tinggi pada bunga pohon yang pendek,
demikian sebaliknya. Mendel mengharapkan bahwa semua keturunan
generasi pertama hasil persilangan itu akan berupa pohon berukuran sedang
atau separuh tinggi dan separuh pendek. Namun ternyata, semua keturunan
generasi pertama berukuran tinggi.
Rupanya sifat pendek telah hilang sama sekali. Lalu Mendel membiarkan
keturunan generasi pertama itu berkembang biak sendiri menghasilkan
keturunan generasi kedua. Kali ini, tiga perempat berupa tumbuhan tinggi dan
seperempat tumbuhan pendek. Ciri-ciri yang tadinya hilang muncul kembali.
Dia menerapkan prosedur yang sama pada enam ciri lain. Dalam setiap kasus,
satu dari ciri-ciri yang berlawanan hilang dalam keturunan generasi pertama
dan muncul kembali dalam seperempat keturunan generasi kedua.
Dari percobaan tersebut, Mendell melahirkan hukum mengenai pewarisan
sifat yang dikenal dengan Hukum Mendel. Hukum ini terdiri dari dua bagian:
1. Hukum pemisahan (segregation) dari Mendel, juga dikenal sebagai Hukum
Pertama Mendel.
2. Hukum berpasangan secara bebas (independent assortment) dari Mendel,
juga dikenal sebagai Hukum Kedua Mendel.

a.

Hukum Mendel Pertama

Mendel menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dia
menyatakan bahwa setiap ciri dikendalikan oleh dua macam informasi, satu
dari sel jantan dan satu dari sel betina. Kedua informasi ini (kelak disebut
pembawa sifat keturunan atau gen) menentukan ciri- ciri yang akan muncul
pada keturunan. Sekarang, konsep ini disebut Hukum Mendel Pertama yaitu
Hukum Segregasi Bebas. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada
pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alel itu akan
memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari alelnya.
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Untuk setiap ciri yang diteliti oleh Mendel dalam kacang polong, ada satu ciri
yang dominan sedangkan lainnya resesif. Induk galur murni dengan ciri
dominan mempunyai sepasang gen dominan (PP) dan dapat memberi hanya
satu gen dominan (P) kepada keturunannya. Induk galur murni dengan ciri
yang resesif mempunyai sepasang gen resesif (pp) dan dapat memberi hanya
satu gen resesif (p) kepada keturunannya. Maka keturunan generasi pertama
menerima satu gen dominan dan satu gen resesif (Pp) dan menunjukkan ciriciri gen dominan. Bila keturunan ini berkembang biak sendiri menghasilkan
keturunan generasi kedua, sel-sel jantan dan betina masing-masing dapat
mengandung satu gen dominan (P) atau gen resesif (p). Oleh karenanya, ada
empat kombinasi yang mungkin: PP, Pp, pP dan pp. Tiga kombinasi yang
pertama menghasilkan tumbuhan dengan sifat dominan, sedangkan
kombinasi terakhir menghasilkan satu tumbuhan dengan sifat resesif.
a. Hukum Mendel Kedua

Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua
pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak
bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen
sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen
yang menentukan seperti tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman,
tidak saling mempengaruhi.
Hasil tersebut diperoleh setelah Mendel meneliti dua ciri sekaligus, yakni
bentuk biji (bulat atau keriput) dan warna biji (kuning atau hijau). Dia
menyilang tumbuhan yang selalu menunjukkan ciri-ciri dominan (bentuk
bundar dan warna kuning) dengan tumbuhan berciri terpendam (bentuk
keriput dan warna hijau). Sekali lagi, ciri terpendam tidak muncul dalam
keturunan generasi pertama. Jadi, semua tumbuhan generasi pertama
mempunyai benih kuning bulat. Gambar 2.6 menunjukkan bahwa ada 16
kombinasi gen pada keturunan ke dua (F2). Dari 16 kombinasi ini, bulat
kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau ada 1.
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Dengan demikian perbandingan kuning : bulat hijau : kisut kuning : kisut hijau
adalah 9 : 3 : 3 : 1.
Eksperimen Mendel (gambar 7) menunjukkan bahwa ketika tanaman induk
membentuk sel-sel reproduksi jantan dan betina, semua kombinasi bahan
genetik dapat muncul dalam keturunannya, dan selalu dalam proporsi yang
sama dalam setiap generasi. Informasi genetik selalu ada meskipun ciri
tertentu tidak tampak di dalam beberapa generasi karena didominasi oleh gen
yang lebih kuat. Dalam generasi kemudian, bila ciri dominan tidak ada, ciri
resesif itu akan muncul lagi.

Gambar 7. Persilangan Dihibrid
Sumber: Campbell, et al. 2009
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2. Manfaat Pewarisan Sifat Bagi Kehidupan
a. Teknologi Rekayasa Genetika
Rekayasa genetika sebenarnya dapat dilakukan secara tradisional, yaitu
yang telah dilakukan oleh para petani melalui proses penyilangan dan
perbaikan tanaman. Misalnya melalui tahap penyilangan dan seleksi
tanaman, dengan tujuan tanaman tersebut menjadi lebih besar, kuat, dan
lebih tahan terhadap penyakit. Upaya pemuliaan tanaman (agar memiliki
sifat-sifat unggul) tersebut mungkin sudah berlangsung selama ribuan
tahun yang lalu. Para petani dan para pemulia tanaman berhasil
memuliakan tanaman padi, jagung, tebu, dan tanaman lain sehingga
tanaman- tanaman tersebut mempunyai daya hasil tinggi dan memiliki
kualitas panen yang lebih baik.
Prinsip rekayasa genetika sama dengan pemuliaan tanaman, yaitu
memperbaiki sifat-sifat tanaman dengan menambahkan sifat-sifat unggul
dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan. Sifat-sifat unggul yang dicari
seperti rasa yang enak, cepat berbuah/panen, tidak mudah busuk, mempunyai
ketahanan terhadap cekaman lingkungan atau tahan hama, kualitas nutrisi
tinggi, dan sebagainya. Dengan demikian rekayasa genetika merupakan
kelanjutan dari pemuliaan secara tradisional. Akan tetapi masyarakat
ilmiah sekarang lebih bersepakat dengan batasan yang lebih sempit untuk
rekayasa genetika, yaitu penerapan teknik-teknik genetika molekuler
untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah
sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu.
Obyek rekayasa genetika mencakup hampir semua golongan organisme,
mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi,
hingga tumbuh- tumbuhan. Bidang kedokteran dan farmasi paling banyak
berinvestasi di bidang yang relatif baru ini. Sementara itu bidang lain,
seperti ilmu pangan, kedokteran hewan, pertanian (termasuk peternakan
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dan perikanan), serta teknik lingkungan juga telah melibatkan ilmu ini
untuk mengembangkan bidang masing-masing.
Tidak seperti halnya pemuliaan tanaman secara tradisional yang
menggabungkan seluruh komponen materi genetika dari dua tanaman
yang disilangkan, rekayasa genetika memungkinkan pemindahan satu atau
beberapa gen yang dikehendaki dari satu tanaman ke tanaman lain.
Keunggulan rekayasa genetika adalah mampu memindahkan materi
genetika dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan
terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa
genetika ini, telah berhasil dikembangkan tanaman yang tahan terhadap
hama, memiliki kandungan protein tinggi, memiliki penampakan
fisik/fenotip yang menarik (warna dan bentuk bunga yang indah), dan
sifat-sifat lain yang penting untuk perdagangan.
Rekayasa genetika bermain pada tingkat molekuler khususnya DNA.
Beberapa tahapan yang digunakan dalam rekayasa genetika yaitu isolasi
DNA, manipulasi DNA, perbanyakan DNA dan visualisasi hasil manipulasi
DNA, DNA rekombinan, dan kloning gen.
b. Isolasi DNA
Isolasi DNA berarti mengambil DNA dan memisahkannya dari sel. Untuk
apa isolasi DNA dilakukan? Belakangan ini kita sering mendengar kata
DNA di berbagai media, baik cetak maupun
terjadinya

peristiwa

elektronik.

Setelah

kebakaran ataupun pembunuhan maka biasanya

tim penyelidik dari kepolisian akan mengirimkan sampel untuk analisa
DNA yang dikenal dengan istilah uji sidik DNA. Seperti yang telah dibahas,
DNA terletak di dalam kromosom.
Pola DNA penyusun kromosom inilah yang menentukan jenis rambut,
warna kulit dan sifat-sifat khusus yang berbeda antara satu individu
dengan lainnya. Karena perbedaan DNA yang dimiliki oleh seseorang
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inilah, maka metode sidik DNA menjadi salah satu alat pembuktian yang
cukup handal. Namun karena letaknya ada didalam sel maka untuk
mendapatkan DNA diperlukan tahap-tahap khusus yang biasanya
dilakukan di laboratorium tertentu. DNA dapat diisolasi dari semua bagian
tubuh misalnya dari daging, darah, sperma, ginjal, jantung, hati, dan lainlain. Begitu pun untuk tanaman, DNA dapat diambil dari semua bagian.
DNA juga bisa diperoleh dari spesimen yang berumur ratusan tahun atau
fosil.
Untuk mengeluarkan DNA dari sel maka teknik pemurnian DNA secara
biokimia dilakukan dengan merusak dinding sel yang telah dilarutkan
dalam larutan penyangga tertentu dengan menggunakan berbagai jenis
deterjen. Dengan terbukanya lapisan sel maka DNA dapat dikeluarkan dan
diendapkan dengan penambahan alkohol.
c. Manipulasi DNA
DNA dimanipulasi untuk bisa memberikan ekspresi yang berbeda-beda dari
sebelum dimanipulasi. Dalam proses manipulasi tersebut biasanya dikenali
struktur-struktur dalam DNA sehingga tahu lokasi untuk memotong dan
menyambungkan DNA. Untuk memanipulasi DNA, diperlukan beberapa
perangkat penting meliputi “gunting” untuk memotong molekul DNA,
“lem/perekat” untuk menggabungkan molekul DNA, dan “gergaji” untuk
membelah molekul DNA. Pada proses pemotongan molekul DNA,
“gunting” yang dimaksud bukanlah gunting yang biasa kita pakai untuk
memotong sesuatu, tetapi merupakan suatu enzim yang dihasilkan oleh
mikroorganisme tertentu. Enzim ini dikenal dengan nama enzim restriksi.
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d. Perbanyakan DNA
Perbanyakan DNA dilakukan dengan metode PCR (Polymerase Chain
Reaction) yang merupakan suatu reaksi enzimatis untuk melipatgandakan
suatu urutan nukleotida tertentu secara in vitro. Melalui metode PCR ini,
akan diperoleh pelipatgandaan suatu fragmen DNA sebesar 200.000 kali
melalui 20 siklus selama 220 menit.
e. DNA rekombinan
DNA rekombinan adalah DNA yang merupakan hasil dari penggabungan
(rekombinasi) dari dua atau lebih untaian DNA. DNA yang digabungkan
adalah DNA yang secara alami tidak tergabung. Secara alami, proses
rekombinasi dapat terjadi sehingga memungkinkan suatu gen dapat
berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Peristiwa tersebut
biasanya terjadi diantara organisme yang memiliki kekerabatan yang
dekat. Dengan kemajuan teknologi molekuler, perpindahan gen dapat
terjadi meskipun antara organisme yang tidak memiliki hubungan
kekerabatan. Misalnya gen manusia yang dipindahkan ke bakteri atau ke
hewan seperti babi. Teknik penggabungan molekul DNA tersebut dikenal
sebagai teknik DNA rekombinan.
Penggunaan teknik DNA rekombinan untuk diagnosis penyakit dengan
memanfaatkan sifat polimorfisme DNA. Seperti diketahui bahwa
polimorfisme dalam genom berfungsi sebagai dasar bagi penggunaan
teknik DNA rekombinan dalam diagnostik penyakit. Polimorfisme adalah
variasi dalam urutan DNA. Dalam genom manusia terdapat jutaan
polimorfisme yang berlainan. Yang pertama kali diidentifikasi adalah
mutasi titik, substitusi (penggantian) satu basa oleh basa lain. Penelitian
selanjutnya menunjukkan bahwa delesi (penghilangan) dan insersi
(penyisipan) juga bertanggung jawab atas variasi dalam urutan DNA.
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f. Teknologi Kloning
Kloning merupakan suatu teknik untuk menghasilkan banyak salinan dari
satu gen tunggal, kromosom, atau keseluruhan individu. Klon (clone)
berasal dari kata Yunani yang berarti ranting. Jaringan-jaringan non
reproduktif digunakan untuk pengklonan keseluruhan individu. Secara
alami, seringkali proses kloning terjadi. Misalnya pada tanaman kentang
yang mampu berkembang biak secara vegetatif yaitu mampu menghasilkan
tanaman baru dari tuber (umbi). Dalam hal ini, kentang bisa dikatakan
mengalami proses kloning.
Kloning juga terjadi karena pengaruh atau campur tangan manusia. Kultur
jaringan atau mikropropagasi merupakan salah satu cara perbanyakan
tanaman dengan menempatkan sejumlah kecil sel yang berasal dari
tanaman induk yang kemudian ditumbuhkan dalam medium kaya nutrien
yang mengandung hormon pertumbuhan.
Kloning individu pada hewan dapat terjadi melalui campur tangan manusia
di laboratorium. Contoh yang paling terkenal adalah domba Dolly yang lahir
di Inggris pada tahun 1996 melalui teknik transfer sel. Adapun proses
kloning domba Dolly adalah sebagai berikut:
1.

Sebuah sel telur yang berasal dari ovarium domba betina dewasa
dipindahkan dan nukleusnya diambil.

2.

Dengan menggunakan teknik micro-surgical, sel telur yang tidak
mengandung nukleus difusikan dengan DNA yang berasal dari sel
tubuh seekor domba donor.

3.

Sebelum pembelahan sel mengarah ke tahap spesialisasi, embrio
ditanamkan ke rahim domba betina lain. Hasilnya adalah "Dolly”, yang
secara genetik identik dengan domba donor.
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Tahapan proses kloning DNA adalah melakukan isolasi DNA plasmid dan
DNA target. Kemudian dengan menggunakan enzim restriksi untuk
memotong DNA sehingga diperoleh fragmen DNA target. Selanjutnya DNA
target disisipkan pada plasmid dan ditransformasikan ke dalam sel inang.
Hasilnya akan diperoleh bakteri yang mengandung DNA rekombinan dan
ada pula bakteri yang tidak mengalami proses transformasi. Untuk
membedakannya,

digunakan medium selektif yang mengandung

antibiotik. Bakteri yang mengandung DNA rekombinan mengandung gen
yang resisten terhadap antibiotik sehingga akan tetap hidup dalam
medium selektif. Kemudian bakteri rekombinan diperbanyak dengan cara
kloning sehingga diperoleh klon-klon dalam jumlah yang besar yang bisa
digunakan dalam berbagai bidang seperti untuk menemukan gen yang
resisten hama, gen yang bisa membuat bakteri membersihkan toksik,
gen untuk menghasilkan hormon, dan lain-lain.
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Tabel 6. Teknik-teknik dalam Rekayasa Genetika
Alat / Proses

Fungsi

Penerapan

Enzim
Restriksi

Memotong rantai
DNA menjadi
fragmen

Digunakan untuk menghasilkan fragmen DNA
yang dapat digabungkan dengan fragmen DNA
lainnya

Elektroforesis
Gel

Memisahkan fragmen
(potongan) DNA
berdasarkan ukuran
molekul

Digunakan untuk mempelajari berbagai ukuran
fragmen DNA

Teknologi
DNA
Rekombinan

Mengkombinasikan
suatu DNA dari
sumber lain (DNA
asing)

Digunakan untuk menciptakan DNA rekombinan
yang digunakan untuk memelajari gen-gen
individu dan organisme hasil rekayasa genetik,
serta untuk perlakuan penyakit tertentu.

Kloning Gen

Menghasilkan
molekul DNA
rekombinan dalam
jumlah yang besar

menciptakan DNA rekombinan dalam jumlah
besar yang digunakan untuk menghasilkan
organisme hasil rekayasa.

Pengurutan
DNA

Mengidentifikasi
urutan DNA dari
molekul DNA
rekombinan hasil
kloning untuk studi
lanjut

Digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan
pada urutan DNA, untuk memprediksi fungsi dari
gen tertentu, dan untuk membandingkan dengan
gen lain yang mempunyai urutan yang sama dari
organisme berbeda.

Polymerase
Chain
Reaction
(PCR)

Membuat copy daerah
spesifik dari urutan
DNA

Digunakan untuk mengandakan DNA untuk
keperluan penyelidikan ilmiah termasuk analisis
forensik dan uji medis.
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Bagian Pengembangan Penilaian ini berisi 2 hal. Pertama, pembahasan soalsoal UN topik Pewarisan sifat; dan kedua, pengembangan soal-soal yang
menguji keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS).

Dengan adanya

pembahasan soal-soal UN diharapkan baik guru maupun peserta didik dapat
memprediksi pola yang soal UN yang muncul dan dapat mengerjakannya
dengan benar. Keberadaan pengembangan soal HOTS diharapkan dapat
meningkatan keterampilan guru untuk membuat soal-soal yang menguji
keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik.

A. Pembahasan Soal-soal
Berikut adalah soal-soal UN topik Pewarisan Sifat yang muncul di 3 tahun
terakhir beserta pembahasannya.
Soal tahun 2016
Diketahui pada tanaman apel, warna merah dominan terhadap hijau dan
ukuran besar dominan terhadap kecil. Apel merah besar (MmBb) disilangkan
dengan apel merah besar (MmBb) menghasilkan beberapa macam tanaman
apel. Dari keturunan tersebut, yang memiliki genotip yang dapat digunakan
sebagai bibit unggul (apel merah besar) adalah ....
a. MMBB
b. MMBb
c. MmBb
d. mmbb

Kunci Jawaban: a. MMBB
Pembahasan: Genotip F1 yang dapat dijadikan bibit unggul adalah MMBB dan
MmBb (mengandung sifat dominan merah dan besar). Bibit unggul paling baik
diambil dari genotip yang homozigot, MMBB (a).
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Soal Tahun 2016
Perhatikan persilangan tanaman padi berikut!
P: padi bulir besar berbatang tinggi X padi berbulir besar berbatang tinggi
BBTt

X

F1

BbTt
?

B = gen bulir besar

T = gen batang tinggi

b = gen bulir kecil

t = gen batang pendek

Genotip F1 yang dapat digunakan sebagai bibit unggul (padi berbulir besar
dan gen berbatang pendek) adalah ....
a. BBTt
b. BBtt
c. BbTt
d. Bbtt

Kunci Jawaban: b. BBtt
Pembahasan: Genotip yang sesuai untuk dijadikan bibit unggul dan
merupakan hasil dari persilangan di atas adalah BBtt dan Bbtt. Bibit unggul
lebih baik diambil dari yang homozigot, yaitu BBtt (b).
Soal tahun 2017
Persilangan antara tanaman padi bulir besar, berumur panjang (BBPP) dengan
tanaman padi bulir kecil berumur pendek/genjah (bbpp) adalah sebagai
berikut:
P :

BBPP

G :

BP

X

bbpp
bp

F1:

BbPp (bulir besar, umur panjang)

P2:

BbPp

G :

BP, Bp, bP, pp
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Bila sifat bulir besar dan berumur pendek (genjah) merupakan sifat-sifat
unggul, genotip pada F2 yang paling baik disilangkan untuk mendapatkan bibit
unggul adalah genotip ..... dengan genotip ......
a. 1 >< 16
b. 4 >< 13
c. 6 >< 14
d. 11 >< 12

Kunci Jawaban: c. 6 >< 14
Pembahasan:
P

=

Gamet =
F

=

6

><

14

BBpp

><

Bbpp

Bp Bp

Bp, bp

BBpp, Bbpp, BBpp, Bbpp (semua fenotip adalah besar pendek

/bibit unggul)
Atau,
Identifikasi terlebih dahulu genotip apa saja yang bisa menjadi bibit unggul
dari semua kemungkinan yang ada. Dalam kasus ini genotip bibit unggul yang
mungking ada adalah BBpp dan Bbpp. Lalu tentukan gamet dari masingmasing genotip tersebut (BBpp gametnya: Bp dan Bp, Bbpp gametnya: Bp dan
bp). Kombinasi dari gamet kedua individu tersebut adalah BBpp dan Bb
(genotip nomor 6 dan 14).
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Soal tahun 2018
Sifat ayam bertelur banyak (B) dominan terhadap ayam bertelur sedikit (b)
dan sifat ayam berbadan kurus (K) dominan terhadap sifat ayam berbadan
gemuk (k). Persilangan ayam bertelur banyak berbadan kurus (BBKK) dengan
ayam bertelur sedikit berbadan gemuk (bbkk) menghasilkan keturunan pada
F1

ayam bertelur banyak berbadan kurus. Jika F1 disilangkan

antarsesamanya, akan diperoleh keturunan sebagaimana tabel di bawah ini:

Keturunan pada F2 yang memiliki sifat bertelur banyak berbadan kurus
dengan genotip heterozigot ditunjukan oleh ....
a. 1 dan 16
b. 3 dan 9
c. 4 dan 15
d. 7 dan 13
Kunci Jawaban: d. 7 dan 13
Pembahasan:
Identifikasi genotip ayam yang ditanyakan, yaitu yang bertelur banyak
berbadan kurus heterozigot, BbKk. Genotip BbKk terdapat pada nomor 4, 7,
10, dan 13.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Di bagian ini akan disajikan contoh pengembangan soal HOTS yang diawali
dengan membuat kisi-kisi soal. Melalui kisi-kisi soal tersebut saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi yang diuji, lingkup materi, dan
indikator soal. Penyusunan soal dilakukan di format kartu soal yang sudah
disediakan.
Dalam mengembangkan soal HOTS pertama kali dilakukan analisis lingkup
materi yang disusun berdasarkan analisis KD. Pada mata pelajaran IPA topik
pewarisan sifat ini diambil dari KD 3.3. Menerapkan konsep pewarisan sifat
dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup, berada di ruang lingkup
Struktur dan Fungsi Makhluk hidup.
Soal HOTS dikembangkan dari indikator soal yang berada pada level kognitif
C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta). Level kognitif C4
mengukur kemampuan menganalisis,

mengurai suatu masalah menjadi

bagian-bagian lebih kecil, mengelompokkan, membandingkan, menentukan
hubungan.

Level

kognitif

C5

mengukur

kemampuan

mengevaluasi,

menyimpulkan berdasarkan suatu kriteria, memutuskan, memprediksi. Level
kognitif C6 mengukur kemampuan membuat sesuatu yang baru dari yang
sudah ada.
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Dalam merumuskan kalimat indikator soal, perlu diperhatikan bahwa
indikator soal memuat 3 komponen. Komponen tersebut adalah subjek,
perilaku yang diukur, dan stimulus/konteks/kondisi. Subjek yang dimaksud
adalah peserta didik. Perilaku yang akan diukur diambil dari kata kerja
operasional

seperti

menganalisis,

membandingkan,

memutuskan,

menginterpretasi, dan sebagainya. Stimulus/konteks/kondisi yang disajikan
bisa berupa gambar, diagram, grafik, tabel, teks, dan sebagainya.
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Tabel 7. Kisi-kisi Soal HOTS

NO
1

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

Menganalisis

contoh

Struktur

dan

Materi
Pewarisan Sifat

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C4

PG

Disajikan kasus persilangan dua individu

persilangan dengan dua

Fungsi Makhluk

dengan dua sifat beda, peserta didik dapat

sifat beda

Hidup

menganalisis perbandingan hasilnya

1
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Kartu Soal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran
: IPA
KOMPETENSI DASAR Buku Sumber :
Menerapkan
konsep
pewarisan sifat dalam
pemuliaan
dan
kelangsungan makhluk
hidup
LINGKUP MATERI
Struktur dan
Makhluk Hidup
MATERI

Fungsi

Pewarisan sifat
INDIKATOR SOAL
Disajikan
kasus
persilangan
dua
individu dengan dua
sifat beda, peserta didik
dapat
menganalisis
perbandingan hasilnya

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: Kurikulum 2013
: Pilihan ganda
: Arief Husein M.

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

Diketahui pada kelinci, rambut hitam dominan
terhadap rambut putih. Rambut kasar dominan
terhadap rambut halus. Seekor kelinci berambut
hitam dan kasar (HHRr) disilangkan dengan kelinci
rambut hitam dan kasar juga (HhRr).
P:
F1

HHRr

X

HhRr
?

Persentase genotip kelinci berbulu hitam halus dan
putih halus pada F1 adalah ....
a. 25% dan 0%
b. 25% dan 75%
c. 75% dan 0%
d. 75% dan 25%

Silakan Saudara mengembangkan soal HOTS menggunakan format pembuatan
kisi-kisi soal dan kartu soal di atas.
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Sub unit ini dikembangkan dari pasangan kompetensi dasar kelas IX, yaitu 3.3.
Menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup; dan 3.4. Menyajikan hasil penelusuran informasi dari

berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Dari
pasangan kompetensi dasar tersebut diturunkan 10 indikator pencapaian
kompetensi dimensi pengetahuan dan 3 indikator pencapaian komeptensi
dimensi keterampilan.
Pewarisan sifat berisi sajian materi yang kontekstual dengan kehidupan
sehari-hari yang dicontohkan dengan mudahnya pengamatan terhadap sifat
fisik makluk hidup yang dapat diwariskan. Ditambah dengan isu kekinian
seperti isu tanaman transgenik yang sangat relevan dengan tema pewarisan
sifat dan pemuliaan makhluk hidup. Keberadaan muatan konteks yang erat
dengan kehidupan sehari-hari dapat memotivasi guru dan peserta didik untuk
belajar dan cepat memahami.
Pembelajaran di awal sangat menekankan kontekstualitas, berangkat dari
pengamatan kongkrit untuk mudah memahami bahwa sifat-sifat makhluk
hidup itu diwariskan. Tapi tahap demi tahap berikutnya guru akan cepat
memahamkan peserta didik akan konsep-konsep yang abstrak. Oleh sebab itu
guru perlu seksama menerapkan model Discovery Learning agar tahap demi
tahap penemuan konsep dapat berlangsung baik pada kognisi peserta didik.
Pembelajaran untuk mencapai target kompetensi dilaksanakan dalam 3 kali
pertemuan. Model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery learning,
Inkuiri, dan Problem-based learning yang ketiganya adalah model
pembelajaran yang mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi apabila
diterapkan dengan benar. Pertamuan pertama terdiri dari 2 aktivitas
pembelajaran, pertemuan kedua terdiri dari 3 aktivitas pembelajaran, dan
pertemuan ketiga terdiri dari 2 aktivitas pembelajaran. Kegiatan belajar juga
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didukung oleh aktivitas mengunakan lembar kerja peserta didik yang
dirancang untuk mengembangkan konsep secara mandiri dan melatih
keterampilan peserta didik untuk menelusuri informasi dalam rangka
memecahkan masalah.
Di sub unit ini disediakan soal-soal UN terkait pewarisan sifat yang muncul di
ujian nasional tahun 2016, 2017, dan 2018. Disediakan pula pembahasan
soalnya sehingga memudahkan guru dan peserta didik untuk memahami
pemecahan soal tersebut dan memprediksi jenis soal yang rutin muncul di UN.
Soal sudah terkategori HOTS tapi model soal serupa setiap tahunnya, maka
guru perlu melatihkan peserta didik memahami secara mendalam persilangan
2 individu dengan 2 sifat beda dan membuat soal HOTS yang berbeda dari soal
yang pernah muncul di UN.
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Untuk mengukur pemahaman saudara terhadap unit ini, silakan mengisi
lembar persepsi pemahaman di format yang tersedia. Berdasarkan hasil
pengisian instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman
beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan
objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang
menurut saudara tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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4

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.
70-79
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
Umpan Balik
< 70
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.
70-79
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
> 90
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini
dapat menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran
dan penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang
terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya,
saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran
kepada peserta didik di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Saudara bersama

guru-guru IPA lainnya dalam Program

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP di Zona masingmasing. Saudara bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik
semua komponen unit pembelajaran yang disajikan sehingga dapat
memudahkan Saudara mengimplementasikannya di kelas. Selain itu, saudara
dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas
pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran
untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas
pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah
diimplementasikan. Selain itu, Saudara masih perlu mengembangkan soal-soal
tes dan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS dengan mengacu
pada contoh yang disajikan.
Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat
memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan
yang terdapat di lingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam
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mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikannya.
Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran yang
disajikan di unit pembelajaran untuk mengembangkan RPP topik-topik
lainnya.
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan bersama guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, atau
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara dapat
menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian.
Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami
mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).

386

Paket Unit Pembelajaran
Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup

Ariyana, Y., Pudjiastuti, A., Bestary, R., & Zamroni. (2018). Buku Pegangan
Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi.
Jakarta. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Standar Nasional Pendidikan. (2018). Surat Keputusan BSNP Npmpr
0296/SKEP/BSNP/XI/2018 tentang Kisi-Kisi Ujian Naional untuk Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. Badan Standar Nasional
Pendidikan
Belk, C. & Borden, V.. (2003). Biology for Science. New York: Prentice Hall.
Hanifan, A. F. (2019). Meningkatnya-Tren-Mati-Muda-Karena-SeranganJantung-Bkma, diunduh tanggal 26 Maret 2019; Jam 12.00
Kee, L.H. (2002). The Living Science. Singapore: Pearson Education Asia Pte.
Ltd.
Kemenkes. (2013). Statistik Kasus HIV di Indonesia. Ditjen PP & PL Kemenkes
RI.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Permendikbud Nomor 37
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mason, K.A., Losos, J.B., & Singer, S.R. (2017). Raven Biology. Eleventh Edition.
New York. McGraw-Hill Education.
Perwitasari, D. & Sukana, B. (2012). Gambaran Kebakaran Hutan dengan
Kejadian Penyakit ISPA dan Pneumonia di Kabupaten Batang Hari,
Provinsi Jambi Tahun 2008. Jurnal Ekologi Kesehatan, 11 (2); Halaman
148 – 158.
Reece, J. B., Urry, L.A., Cain, M. L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., & Jackson, R.
B. (2017). Campbell Biology 11th Edition. Lake Ave. Poerson Education,
Inc.
Suhardi, D. (2007). Sistem Reproduksi pada Manusia. Bandung : PPPG IPA.

387

Sulaeman, A. A., Anwar, A., Vestari, D., Susianto, E., Indrawati, Syarif, M.,
Nuraeni, R., Puspitaningsih, Y., & Arifin, Z. (2018). Modul Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Kelompok Kompetensi F. Jakarta. Direktorat
Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Syahrul. (2019). Kabut Asap Bikin Penderita ISPA di Dumai Meningkat. Dimuat
di http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/26/kabut-asap-bikinpenderita-ispa-di-dumai-meningkat. Diunduh pada tanggal 12 Maret
2019; Jam 12.00
Syarif, M. (2018). Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia: Unit
Pembelajaran Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

388

Paket Unit Pembelajaran
Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup

Sumber Artikel dan Gambar
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/bahayamerokok-pada-daya-tahan-tubuh/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/3-bahaya-asap-knalpotbagi-kesehatan/
https://news.detik.com/berita/d-3042492/ini-pencegahan-danpenanganan-dampak-kesehatan-akibat-asap
https://www.alodokter.com/proses-terjadinya-penularan-tbc
https://doktersehat.com/gangguan-kesehatan-reproduksi-remaja-danpenanganannya/
http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2013/11/penyakit-sistemreproduksi
http://likebiology.blogspot.co.id/2012/03/organ-penyusun-sistemreproduksi
http://IPAmediacentre.com/sistem-reproduksi-2-reproduksipadamanusia//
https://nakita.grid.id/read/02892002/selain-arief-rivan-berikut-sederetartis-yang-meninggal-dunia-akibat-serangan-jantung?page=all,
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3587907/merokok-picutekanan-darah-tinggi-bagaimana-faktanya
https://sains.kompas.com/read/2018/06/07/040500023/begini-cararokok-diam-diam-merusak-kesehatan-jantung-anda
https://indonesiana.tempo.co/read/90961/2016/09/27/achsanbjn/mengat
ur-gaya-hidup-sehat-supaya-jantung-sehat
http://pustaka.pandani.web.id/2013/11/cara-pencegahan-gangguankelainan-dan_15.html
https://lifestyle.bisnis.com/read/20181028/106/853903/bahayapenularan-penyakit-dari-transfusi-darah-pencegahannya

389

Sumber Video
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SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
6. KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR ILMU PENGETAHUAN ALAM
SMP/MTs
KELAS: VII
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual,
(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu
“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua
kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching),
yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan
karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses
pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut
ini.
3

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
Memahami pengetahuan (faktual,
konseptual,
dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin
tahunya
tentang
ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian
tampak mata

4

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam
ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung,
menggambar,
dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
di sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori
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KOMPETENSI DASAR
Menerapkan konsep pengukuran
berbagai
besaran
dengan
menggunakan satuan standar (baku)

3.1

4.1

3.2

Mengklasifikasikan makhluk hidup
dan benda berdasarkan
karakteristik yang diamati

4.2

3.3

Menjelaskan konsep campuran dan
zat tunggal (unsur dan senyawa),
sifat fisika dan kimia, perubahan
fisika dan kimia dalam kehidupan
sehari-hari
Menganalisis
konsep
suhu,
pemuaian, kalor, perpindahan kalor,
dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari termasuk mekanisme
menjaga kestabilan suhu tubuh pada
manusia dan hewan
Menganalisis
konsep
energi,
berbagai sumber energi, dan
perubahan bentuk energi dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
fotosintesis
Mengidentifikasi sistem organisasi
kehidupan mulai dari tingkat sel
sampai organisme dan komposisi
utama penyusun sel
Menganalisis
interaksi
antara
makhluk hidup dan lingkungannya
serta dinamika populasi akibat
interaksi tersebut
Menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan
dan
dampaknya bagi ekosistem

4.3

3.9

Menganalisis perubahan iklim dan
dampaknya bagi ekosistem

4.9

3.10

Menjelaskan lapisan bumi, gunung
api, gempa bumi, dan tindakan
pengurangan resiko sebelum, pada
saat, dan pasca bencana sesuai
ancaman bencana di daerahnya
Menganalisis sistem tata surya,
rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan
revolusi bulan, serta dampaknya
bagi kehidupan di bumi

4.10

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.11
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KOMPETENSI DASAR
Menyajikan data hasil pengukuran dengan
alat ukur yang sesuai pada diri sendiri,
makhluk hidup lain, dan benda-benda di
sekitar dengan menggunakan satuan tak
baku dan satuan baku
Menyajikan
hasil
pengklasifikasian
makhluk hidup dan benda di lingkungan
sekitar berdasarkan karakteristik yang
diamati
Menyajikan hasil penyelidikan atau karya
tentang sifat larutan, perubahan fisika dan
perubahan kimia, atau pemisahan
campuran

4.4

Melakukan percobaan untuk menyelidiki
pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud
benda serta perpindahan kalor

4.5

Menyajikan hasil percobaan tentang
perubahan bentuk energi, termasuk
fotosintesis

4.6

Membuat
model
tumbuhan/hewan

4.7

Menyajikan hasil pengamatan terhadap
interaksi
makhluk
hidup
dengan
lingkungan sekitarnya

4.8

Membuat tulisan tentang gagasan
penyelesaian masalah pencemaran di
lingkungannya
berdasarkan
hasil
pengamatan
Membuat tulisan tentang gagasan
adaptasi/penanggulangan
masalah
perubahan iklim
Mengomunikasikan upaya pengurangan
resiko dan dampak bencana alam serta
tindakan
penyelamatan diri pada
saatterjadi bencana sesuai dengan jenis
ancaman bencana di daerahnya
Menyajikan karya tentang dampak rotasi
dan revolusi bumi dan bulan bagi
kehidupan di bumi, berdasarkan hasil
pengamatan atau penelusuran berbagai
sumber informasi

4.11

struktur

sel

Paket Unit Pembelajaran
Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup

KELAS: VIII
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi yaitu, (1) kompetensi sikap spiritual,
(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu
“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua
kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect
teaching),yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan
memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta
didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses
pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut
ini.

3

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
Memahami
dan
menerapkan
pengetahuan (faktual, konseptual,
dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya
tentang
ilmu
pengetahuan,
teknologi,
seni,
budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

3.1

3.2

3.3

KOMPETENSI DASAR
Menganalisis gerak pada makhluk
hidup, sistem gerak pada manusia,
dan upaya menjaga kesehatan
system gerak
Menganalisis gerak lurus, pengaruh
gaya terhadap gerak berdasarkan
Hukum ewton, dan penerapannya
pada gerak benda dan gerak
makhluk hidup
Menjelaskan konsep usaha, pesawat
sederhana, dan penerapannya
dalam
kehidupan
sehari-hari
termasuk kerja otot pada struktur
rangka manusia

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menyaji, dan menalar
dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KOMPETENSI DASAR
4.1
Menyajikan karya tentang berbagai
gangguan pada sistem gerak, serta
upaya menjaga kesehatan system
gerak manusia
4.2
Menyajikan
hasil
penyelidikan
pengaruh gaya terhadap gerak benda
4

4.3

Menyajikan hasil penyelidikan atau
pemecahan masalah tentang manfaat
penggunaan
pesawat
sederhana
dalam kehidupan sehari-hari
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3.4

Menganalisis keterkaitan struktur
jaringan tumbuhan dan fungsinya,
serta teknologi yang terinspirasi
oleh struktur tumbuhan

4.4

3.5

Menganalisis sistem pencernaan
pada manusia dan memahami
gangguan
yang
berhubungan
dengan system pencernaan, serta
upaya menjaga kesehatan sistem
pencernaan
Menjelaskan berbagai zat aditif
dalam makanan dan minuman, zat
adiktif, serta dampaknya terhadap
kesehatan
Menganalisis sistem peredaran
darah pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem peredaran
darah, serta upaya menjaga
kesehatan sistem peredaran darah
Menjelaskan tekanan zat dan
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari, termasuk tekanan
darah, osmosis, dan kapilaritas
jaringan angkut pada tumbuhan
Menganalisis sistem pernapasan
pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem pernapasan,
serta upaya menjaga kesehatan
sistem pernapasan
Menganalisis sistem ekskresi pada
manusia dan memahami gangguan
pada sistem ekskresi serta upaya
menjaga kesehatan sistem ekskresi
Menganalisis
konsep
getaran,
gelombang, dan bunyi dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
sistem pendengaran manusia dan
sistem sonar pada hewan
Menganalisis sifat-sifat cahaya,
pembentukan
bayangan
pada
bidang datar dan lengkung serta
penerapannya untuk menjelaskan
proses penglihatan manusia, mata
serangga, dan prinsip kerja alat
optik

4.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
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Menyajikan
karya
dari
hasil
penelusuran
berbagai
sumber
informasi tentang teknologi yang
terinspirasi dari hasil pengamatan
struktur tumbuhan
Menyajikan
hasil
penyelidikan
tentang pencernaan mekanis dan
kimiawi

4.6

Membuat karya tulis tentang dampak
penyalahgunaan zat aditif dan zat
adiktif bagi kesehatan

4.7

Menyajikan hasil percobaan pengaruh
aktivitas (jenis, intensitas, atau
durasi) pada frekuensi denyut jantung

4.8

Menyajikan data hasil percobaan
untuk menyelidiki tekanan zat cair
pada kedalaman tertentu, gaya apung,
dan kapilaritas, misalnya
dalam batang tumbuhan
Menyajikan karya tentang upaya
menjaga
kesehatan
system
pernapasan

4.9

4.10

4.11

4.12

Membuat karya tentang system
ekskresi
pada
manusia
dan
penerapannya dalam menjaga
kesehatan diri
Menyajikan hasil percobaan tentang
getaran, gelombang, dan bunyi

Menyajikan hasil percobaan tentang
pembentukan bayangan pada cermin
dan lensa
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KELAS: IX
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi yaitu, (1) kompetensi sikap spiritual,
(2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu
“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua
kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)
yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan
karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses
pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut
ini.

3

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
Memahami
dan
menerapkan
pengetahuan (faktual, konseptual,
dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin
tahunya
tentang
ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian
tampak mata

3.1

3.2

3.3

3.4

KOMPETENSI DASAR
Menghubungkan sistem reproduksi
pada manusia dan gangguan pada
sistem
reproduksi
dengan
penerapan
pola
hidup
yang
menunjang kesehatan reproduksi
Menganalisis
system
perkembangbiakan pada tumbuhan
dan hewan serta penerapan
teknologi pada sistem reproduksi
tumbuhan
dan hewan
Menerapkan konsep pewarisan sifat
dalam pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup
Menjelaskan konsep listrik statis dan
gejalanya dalam kehidupan seharihari, termasuk kelistrikan pada

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menyaji, dan menalar
dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi,
dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
KOMPETENSI DASAR
4.1
Menyajikan
hasil
penelusuran
informasi dari berbagai sumber
terkait kesehatan dan upaya
pencegahan gangguan pada organ
reproduksi
4.2
Menyajikan
karya
hasil
perkembangbiakan pada tumbuhan
4

4.3

4.4

Menyajikan
hasil
penelusuran
informasi dari berbagai sumber
terkait tentang tanaman dan
hewan hasil pemuliaan
Menyajikan
hasil
pengamatan
tentang gejala listrik statis dalam
kehidupan sehari-hari
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sistem saraf dan
mengandung listrik
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

hewan

yang

Menerapkan konsep rangkaian
listrik, energi dan daya listrik,
sumber energi listrik dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
sumber energi listrik alternatif, serta
berbagai upaya menghemat energi
listrik
Menerapkan konsep kemagnetan,
induksi
elektromagnetik,
dan
pemanfaatan medan magnet dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
pergerakan/navigasi hewan untuk
mencari makanan dan migrasi
Menerapkan konsep bioteknologi
dan perannya dalam kehidupan
manusia
Menghubungkan konsep partikel
materi (atom, ion,molekul), struktur
zat sederhana dengan sifat bahan
yang digunakan dalam kehidupan
seharihari,
serta
dampak
penggunaannya terhadap kesehatan
manusia
Menghubungkan sifat fisika dan
kimia tanah, organisme yang hidup
dalam tanah, dengan pentingnya
tanah
untuk
keberlanjutan
kehidupan
Menganalisis proses dan produk
teknologi ramah lingkungan untuk
keberlanjutan kehidupan
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4.5

Menyajikan hasil rancangan dan
pengukuran berbagai rangkaian
listrik

4.6

Membuat karya sederhana yang
memanfaatkan
prinsip
elektromagnet dan/atau induksi
elektromagnetik

4.7

Membuat
salah
satu
produk
bioteknologi konvensional yang ada
di lingkungan sekitar
Menyajikan
hasil
penyelidikan
tentang sifat dan pemanfaatan bahan
dalam kehidupan sehari-hari

4.8

4.9

Menyajikan
hasil
penyelidikan
tentang
sifat-sifat
tanah
dan
pentingnya tanah bagi kehidupan

4.10

Menyajikan karya tentang proses dan
produk teknologi sederhana yang
ramah lingkungan
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KISI-KISI UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Mata Pelajaran
Kurikulum
Level Kognitif

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: 2006/2013 (IRISAN)

Pengukuran, Zat,
dan Sifatnya

Mekanika dan Tata
Surya

Gelombang, Listrik,
dan Magnet

Pengetahuan dan
Pemahaman
 Mengidentifikasi
 Mendeskripsikan
 Menyebutkan
 Menunjukkan
 Membedakan
 Mengelompokkan

Peserta didik mampu
memahami
pengetahuan
tentang:
- pengukuran
- zat dan wujudnya
- sifat dan
perubahan
zat
- suhu dan kalor
- sifat larutan
- unsur, senyawa,
dan campuran
- zat aditif dan zat
adiktif
- atom, ion, molekul

Peserta didik mampu
memahami
pengetahuan
tentang:
- gerak lurus
- jenis gaya,
- penjumlahan gaya
- hukum Newton
- usaha, energi dan
- perubahan energi
- sistem tata surya
- gerak matahari,
- bumi, dan bulan
- lapisan litosfir dan
- atmosfir yang
terkait
- dengan perubahan
zat
- dan kalor

Peserta didik mampu
memahami
pengetahuan tentang:
- getaran dan
Gelombang
- cahaya dan alat
optik
- listrik statis
- energi listrik dan
- daya listrik
- kemagnetan

Aplikasi
Mengklasifikasi
Menginterpretasi
Menghitung
Mengurutkan
Membandingkan
Menerapkan
Memodifikasi

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- pengukuran
- zat dan wujudnya
- sifat dan
perubahan zat
- unsur, senyawa,
dan campuran
- pemuaian, suhu
dan kalor
- sifat larutan
- zat aditif dan zat
adiktif

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- gerak lurus
- hukum Newton
- usaha, energi dan
- perubahan energi
- pesawat
sederhana
- tekanan pada zat

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- getaran dan
gelombang
- cahaya dan alat
optik bunyi
- listrik statis
- listrik dinamis
- energi listrik dan
daya listrik
- kemagnetan
- induksi
elektromagnetik









Makhluk Hidup
dan
Lingkungannya
Peserta didik dapat
memahami
pengetahuan
tentang:
- gejala alam biotik
- dan abiotik
- ciriciri/karakteristik
- makhluk hidup
- interaksi antara
- makhluk hidup dan
- lingkungan
- bioteknologi

Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- fenomena
interaksi
antara
makhluk
hidup
dan lingkungan
tertentu
- pencemaran
- lingkungan
- prosedur
pengklasifikasian
makhluk hidup
- pemanfaatan
bioteknologi

Struktur dan fungsi
makhluk hidup
Peserta
didik
dapat
memahami
pengetahuan
konsep tentang:
- sistem organisasi
kehidupan
- sistem gerak
manusia
- sistem
pencernaan
manusia
- sistem peredaran
darah manusia
- sistem
pernapasan
manusia
- sistem ekskresi
manusia
- sistem reproduksi
manusia
- jaringan tumbuhan
- pewarisan sifat
Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- mekanisme sistem
gerak
- manusia
- mekanisme sistem
- pencernaan
manusia dan uji
makanan
- mekanisme
peredaran
darah manusia
- mekanisme
pernapasan
manusia
- menjaga
kesehatan sistem
ekskresi manusia
- kelainan dan
penyakit pada
sistem reproduksi
manusia
- percobaan
fotosintesis
- fungsi jaringan
tumbuhan
- pewarisan sifat
dan kelangsungan
makhluk hidup
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Penalaran
 Menemukan
 Menyimpulkan
 Menggabungkan
 Menganalisis
 Merumuskan
 Memecahkan
masalah
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Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- zat dan wujudnya
- suhu dan kalor
- sifat dan
perubahan zat
- unsur, senyawa,
dan campuran
- sifat larutan

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- gerak lurus
- hukum Newton
- usaha, energi, dan
- perubahan energi
- pesawat sederhana
- tekanan pada zat

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- getaran dan
- gelombang
- cahaya dan alat
optik
- listrik dinamis
- kemagnetan

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- dampak
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan
- dampak interaksi
makhluk hidup
dengan
lingkungannya

- penerapan
bioteknologi
pangan bagi
kehidupan
manusia
Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- keterkaitan antara
sistem organ pada
manusia
- percobaan
fotosintesis
- pewarisan sifat
makhluk hidup
untuk meningkatkan
kesejahteraan
manusia

