


































Dendrit merupakan penjuluran pendek yang keluar dari badan sel. Dendrit umumnya bercabang-
cabang. Dendrit berfungsi membawa rangsang menuju badan sel.

Akson merupakan penjuluran panjang yang keluar dari badan sel. Akson berfungsi menghantarkan
rangsang dari badan sel ke neuron yang lain. Akson memiliki selubung sebagai pembungkus selubung
akson yang terdiri atas sel Schwan. Selubung bagian dalam sel Schwan yang langsung melapisi akson
disebut selubung mielin. Neuron yang satu dengan neuron yang lain saling berhubungan membentuk
serabut saraf. Hubungan antara ujung akson dari sebuah neuron dengan ujung dari neuron lain disebut
sinapsis.

sinapsis

---_-] //"r 'k''
\ :/d&{ '*...

tlrbuh sel

Sumbet: Kanus Visual
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bukil kecil akson
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Gambar 3.1 Bagian-bagian sel saraf (neuron)

fillacam-macam Sel Sarat

Berdasarkan fungsinya sel saraf dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

Sel saraf sensorik

"f,
Sel saraf sensorik disebut juga sel saraf indra karena berfungsi membawa rangsang (impuls) dari

indra ke saraf pusat.

akson badan sel

organ indra

saraf intermediet

k

Gambar 3.2 Sel saraf sensorik

cabang samping

nodus ranvier
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Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron,

Sistem'saral berfungsi sebagai alat penerima rangsang, alat pengatur dan pemroses informasi

yang diterima, serta mengatur dan memberikan tanggapan terhadap setiap rangsang,

Berdasarkan fungsinya,:sel saraf dibedakan menjadi tiga, yaitu sel saraf sensorik, sel saral motorik,

dan sel saraf penghubung.

Sistem saraf terbagi atas tiga bagian, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf

autonom.

Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat pengaturan, sistem saraf tepi berfungsi untuk

menyampaikan informasi ke pusat pengaturan dan dari pusat pengaturan, sedangkan sistem saraf

autonom berfungsi mengalur gerakan tidak sadar beberapa anggota tubuh.

Kelainan dan penyakit pada sistem saraf, antara lain sakit kepala, epilepsi, amnesia, alzheimer,

dan parkinson.

Fungsiumum jaringan saraf pada manusia adalah ..,.

a. penyalur rangsang dari luar ke saraf pusat

b. penghantar dan penghambat rangsang dari luar

c. ' koordinasi alat-alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran

d. pusat kesadaran dan pengaturan rangsang dari luar

Sel-sel saraf dinamakan .,..

a. neuron

b neurit

c. akson

d. dendrit 
l

Fungsi neuron sensorik adalah ....

a. sebagai penerima rangsang dari luar

b. sebagai penghantar rangsang dari satu neuron ke neuron lain

c. sebagai pembawa perintah dari sistem saraf pusat ke otot

d. sebagai pembawa rangsang dari indra ke sistem saraf pusat

SaraI pusat terdiri atas ....

a. otak

b. sumsumrtulang belakang

c. otak dan sumsum tulang belakang

d, otakrdan saraf simpatik

4.
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: Berikut ini termasuk bagian pada sistem saraf manusia, kecuali ....
a. tulang belakang

b. otak

c. neu r0n

d. sumsum tulang belakang1Dr : Pusat pengaturan ingatan, kecerdasan, dan kesadaran manusia terletak di ....
,, a. otak besarlK' o, otak kecil

raf

trk

raf

3r

,li

o, sumsum lanjutan

i sumsum tulang belakang

Denyut jantung kita diatur oleh ..,.

a, otak besar

o, otak tengah

: otak kecil

I sumsum lanjutan
resan masuk dan keluar dari sel saraf melalui bagian-bagian dengan arah ....

a akson - badan sel saraf - dendrit

: akson - dendrit - badan sel saraf

: dendrit - badan sel saraf - akson

: dendrit - akson - badan sel saraf

l:ak besar terdiri atas dua belahan kiri dan kanan yang salah satu fungsinya adalah ...,

. belahan kiri mengatur kegiatan tubuh sebelah kiri

: belahan kanan mengatur kegiatan tubuh sebelah kanan

: belahan kiri mengatur kegiatan tubuh sebelah kanan

: oelahan kiri mengatur kegiatan seluruh tubuh

. l:al penghilang rasa sakit bekerja dengan cara....
. mematikan sementara saraf sensorik

: menggagalkan reaksi saraf pusat

- menghambat jalannya impuls

. iengembalikan impuls ke saraf sensorik

,-.-,i ffisngsntarkan rangsang dari badan sel ke neuron yang lain dilakukan oleh....
. :endrit
: :'isOn

: -:Jron

: _: schawn

- := .=;af yang berfungsi membawa rangsang (impuls)dari indra ke saraf pusat adalah ....

. == saraf sensorik

: --= sa'af motorik
' - ^. ^. +,- I I

: -= saraf penghubung

:i:ii.:ii,:li-i:iilii:ti.ia,':
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1.

Lingkungan tempat hidup suatu organisme selalu mengalami perubahan, misalnya perubahan suhu,

keadaan air, sumber makanan, cahaya matahari, dan persaingan. Perubahan-perubahan itu akan

memengaruhi kelangsungan hidup organisme sehingga organisme harus mampu menyesuaikan diri

ierhadap perubahan lingkungan tersebut. Kemampuan organisme menyesuaikan diri terhadap lingkungan

disebut adaptasi. Makin besar kemampuan adaptasi maka makin besar peluang kelangsungan hidup

suatu jenis organisme. Dengan kemampuan adaptasi yang besar, suatu organisme dapat menempati

habitat yang beragam.

Adaptasi menghasilkan perubahan dalam jangka wal(u yang lama pada makhluk hidup. Berdasarkan

hasil perubahan tersebut, adaptasi dapat dibedakan menjadi adaptasi modologr, adaptasi fisiologi, dan

adaptasi tingkah laku.

Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri organisme yang drdasarkan ciri-ciri morfologi atau bentuk

tubuh, Contoh pada tumbuhan, yaitu bentuk akar, bentuk dan strukur batang, bentuk dan struktur daun,

dan bentuk alat perkembangbiakan. Adapun contoh pada hewan yaitu bentuk paruh burung, bentuk kaki

burung, dan bentuk mulut serangga.

Adaptasi bentuk paruh burung

Bentuk paruh burung berbeda-beda disesuaikan
dengan jenis makanan yang dimakannya. Ada burung

yang memakan biji, serangga, ikan, dan madu, Paruh

burung nuri bentuknya pendek, tetapi kuat untuk

memecahkan biji. Paruh burung pelikan panjang dan

lebar untuk mencari ikan di dalam air. Bentuk paruh

burung elang runcing dan tajam karena makanannya

daging. Paruh burung pengisap madu berbentuk
panjang karena digunakan untuk mengisap madu yang

terdapat dalam bunga.

Adaptasi bentuk kaki burung

Bentuk kaki burung bermacam-macam bergantung tempat hidupnya Bentuk kaki burung perenang

mempunyai selaput di antara jari kakinya, kaki burung petengger disesuaikan dengan tempat

hidupnya, dan burung elang mempunyai kaki yang kuat dan kuku yang tajam melengkung untuk

mencengkeram mangsanya.

It;1iiig d,,ii,',
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Gambar 5.2 Bentuk kaki berbagai jenis unggas
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.-'.r Mekanisme Pewarisan Sifat
S,-;to'

Setiap keturunan (individu) mewarisi sifat-sifat dari lingkungan. Mekanisme pewarisan dapat

digambarkan melalui diagram persilangan, Sebagai contoh, mekanisme pewarisan sifat dari seorang

ayah berambut lurus yang menikah dengan ibu yang berambut keriting dapat menghasilkan putra yang

berambut lurus maupun berambut keriting.

Jika sifat genotipe bentuk rambut kedua orang tua adalah homozigot, misalnya ayah berambut

lurus (I7) dan ibu berambut keriting (r), maka mekanisme pewarisan sifat bentuk rambut dapat

digambarkan dalam bagan berikut ini.

Parental (P,)

Genotipe
Fenotipe

Gamet

Filial (F,)

Parental (P,)

Genotipe
Fenotipe

Gamet

=ilial (F,)

ｈ
υ

Tr

Rambut lurus

Tdant

Rambut lurus (dominan) Rambut keriting (resesif)

Tt
(semua rambut lurus)

Jika sifat genotipe rambut kedua orang tua adalah heterozigot, misalnya ayah bergenotipe ft
demikian juga ibu Tt, maka kemungkinan fenotipe bentuk rambut anak-anaknya adalah sebagai berikut.

Ψ   サ

Ayah

■

Rambut lurus

Tdant

劇 i,kemungttnan fenolpe keturunannya,ydtu:lurus i ke‖ Ing=r■ ■,■ :′′

=3:1

llmu yang mempelajari tentang penurunan sifat pada makhluk hidup disebut genetika.

Kromosom dan gen merupakan penentu sifat-sifat yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya.

Untuk mempelajari proses penurunan sifat, digunakan istilah sebagai berikut.

a. Genotipe untuk menyatakan sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh susunan gen.

b. Fenotipe untuk menyatakan sifat vang tampak.

c. Parental untuk menyatakan sifat induk.
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Bioteknologi adalah ilmu terapan biologi yang memanfaatkan organisme alau produk organisme

dengan tujuan menghasilkan bahan atau jasa demi kesejahteraan umat manusia,

Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan jasa mikroorganisme dalam

proses fermentasi untuk menghasilkan suatu produk.

Bioteknologi modern adalah bioteknologiyang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi

molekuler untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Faktor-faktor yang diperlukan dalam proses rekayasa genetika, antara lain:

a. vektor (wahana klonning)

b. transformasi

c. enzim

Selain memberikan manfaat, perkembangan bioteknologijuga memberi dampak yang merugikan.

Latihan
轟

"

L Wilah tanh silang (x) pada salah satu hurut a, b, c, atau d di depn jawafun yang pling le'pt!

Produk pangan berikut ini yang tidak menggunakan jasa mikroba adalah ....

a. yoghurt

b. cuka

c. keju

d. jeli

llmuwan yang disebut sebagai bapak bioteknologi adalah ....

a. Alexander Flemming

b. Lazzaro Spallanzani

c. Louis Pasteur

d. Robert Hooke

Jika tapai disimpan dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan masam karena adanya akivitas
bakteri....

a. asam asetat

b. asam laktat

c. asam sulfat

d. asam formiat

Keju dibuat melalui proses ....

a. pasteurisasi

b. fermentasi

c. sterilisasi

d. laktasi
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Gelala induksi magnet tersebut ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Beberapa alat

, -< di sekitar kita menggunakan prinsip induksi magnetik, seperti bel listrik, relai, pesawat telepon,

:.- lainnya. Alat-alat listrik tersebut bisa disebut sebagaielektromagnet. Prinsip kerjanya adalah dengan

-=.ggunakan arus listrik yang menimbulkan magnet di sekitarnya.

Pada bel listrik, arus listrik pada kumparan menyebabkan besi di dalam lilitan kumparan
-;-ghasilkan magnet. Medan magnet yang timbul, menarik suatu tuas baja sekaligus memutus arus

:=' baterai. Akibat terputusnya arus, tuas baja kembali ke tempat semula dengan suatu hentakan

-=nukul pelat logam dan menimbulkan dering bel. Begitu juga beberapa alat lain, seperti rotor yang

=':apat pada kipas angin, mainan mobil-mobilan yang digerakkan baterai, dan lainnya. Dapatkah

- -:a menyebutkan contoh lainnya?

Prinsip kerja rotor juga menggunakan medan magnetik disekitar arus listrik Pada dasarnya, rotor

=-j ri atas kumparan, yang satu tetap/tidak bergerak, sedangkan lainnya dapat berputar. Arus listrik

".g mengalir pada kumparan dapat menimbulkan medan magnet yang menggerakkan komponen

-.3net atau kumparan yang dapat berputar di dalam rotor tersebut. Akibat gaya magnet yang tolak-

-:nolak, maka rotor itu berputar. Saat berputar, hubungan terputus hingga rotor kembali pada posisi

,=rula dan arus mengalir untuk memutar rotor.

Demikian seterusnya, hingga tidak terjadi keadaan di mana kedua kumparan di dalam rotor tersebut

='t<-menarik secara berkelanjutan, karena saat terjadi tarik-menarik, maka kontak arus terputus. Arus

:iru mengalir kembali saat kedua medan magnet tolak-menolak.

Gl 
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H Gaya Lorentz

Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa adanya arus pada kawat penghantar menimbulkan

rredan magnet di sekitarnya. Sekarang, apa yang terjadi seandainya ada lebih dari satu arus listrik yang

ncngalir pada lebih dari satu kawat penghantar? Apa yang terjadi seandainya suatu kawat penghantar

berarus berada pada suatu medan magnet? Pada kawat penghantar tersebut akan menimbulkan medan

magnet yang berhubungan dengan medan magnet lainnya, dan akan tarik-menarik (atau tolak-menolak).

Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kawat penghantar berarus listrik dengan medan magnet

hin di sekitarnya disebut sebagai gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar kuat arus

dan medan magnet, namun berbanding terbalik dengan jarak antara dua kawat penghantar berarus.

Hubungan antara gaya Lorentz, kuat arus, medan magnet, dan panjang penghantar adalah sebagai

berikut.

Keterangan:

F = gaya Lorentz (newton)

B = kuat medan magnet (tesla)

1 = kuat arus listrik (ampere)

7 = panjang penghantar (meter)

F=B.LI

Magnet 89
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Gambar 14.3 Planet'planet dalam tata surya

Setiap planet bergerak mengitari matahari datam sebuah lintasan elips raksasa. Delapan planet

dalam tata surya yang bergerak mengitari matahari dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan

planet luar dengan sibuk isteroid sebagai pembatasnya, Anggota pianet dalam, antara iain Merkurius,

Venus, Bumi, din Mars, sedangkan anggota planet luar adalah Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.

Akan tetapi, pada orbitnya, planet Venus dan Uranus melakukan rotasi dari timur ke barat, tidak sepedi

planet lainnya yang berotasi dari barat ke timur. Adapun perbandingan antarplanet yang sesungguhnya

dapat dilihaidari missa, jari-jari, jarak rata-rata ke matahari, dan besaran lainnya dengan menggunakan

tabel berikut ini.

Tabel 14"1 Perbandingan Antarplanet

1.

2.

3.

4.

E

6.

7.

8.

Merkurius

Venus

Bumi

Mars

Yupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

57.900.000

108.000.000

149.600.000

230.000.000

778.000.000

1.430.000.000

2.870.000.000

4.450.000.000

Diameter
(km)

4.879

1 2.1 00

12.760

6.790

142.980

120.540

51.120

49.530

BB hari bumi

224,7 haribumi

365,26 hari bumi

687 hari bumi

11,86 tahun bumi

29,5 tahun bumi

84 tahun bumi

164,79 tahun bumi

Kala Hotasi

58,6 hari bumi

243,2 hari bumi

23 jam 56 menit

24 jam 37 menit

9 jam 55 menit

10 jam 40 nenit

1 7 lam 14 menit

16 jam 7 menit

#.IIIIiBUE&iliB&HA&H&*
wp.n,,ffiit MataharisebagaiBintang
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Suhu matahari sangatlah tinggi, oleh karena itu materi-materi di dalam matahari tidak mungkin

berbentuk padat, cair, dan gas biasa, tetapi berbentuk gas piiar yang disebut plasma, Selain matahari,

benda langit yang juga berbentuk gas pijar dan memancarkan cahayanya sendiri disebut bintang'

Proses pembentukan energi matahari bersumber dari reaksi fusi inti,

Sunber: Jendela lptek Astrcnoml
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Gerhana matahari terjadi ketika bulan dalam

keadaan konjungsi dan terjadi pada waktu siang

hari. Ada tiga jenis gerhana matahari, yaitu gerhana

matahari sebagian, gerhana matahari total, dan

gerhana matahari cincin.

(c)
Sumber Kanus Visua

'::I:::Li:,1?1,3,2'liJ'n\i,',!Xi"ii!,iniii*,,,
3. Pasang $urut Air Laut

Pasang surut adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan air laut. Pasang aoalah peristiwa

naiknya permukaan air laut dari keadaan biasa, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan

air laut. Peristiwa pasang surut ini disebabkan adanya gravitasi dari bulan. Peristiwa pasang surut air

laut terbesar ketika bulan dan matahari beroposisi dan pada saat bulan mendekati bumi.

ffi
(b)

pasan g

su rut

,:::..:::: : r

buldl;I
maiijT

:iii:i:::::"',

@'r'n
I-purnama

c
perempat akhir

Gambar 14.11 Gaya gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut
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,::,,F.. Satelit Buatan
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Satelit buatan adalah pesawat antariksa tidak berawak buatan manusia yang diluncurkan pada

suatu ketinggian tertentu untuk mengorbit mengitari sebuah planet, serta mengemban misi tertentu

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai satelit buatan dibatasi tentang satelit buatan yang mengorbit

bumi.

Berdasarkan aplikasi atau fungsinya, satelit dibagi atas:

1, Satelit komunikasi, contohnya satelit Telstar, Sinkron, Early Nird, Molniya, Palapa, dan lnternational

lntelsat.

2. Satelit cuaca, contohnya satelit Tiros l, Atlas, dan Goes.

3. Satelit navigasi, contohnya satelit Transit.

4. Satelit sumber alam bumi, contohnya satelit Landsat.

5. Satelit penelitian, contohnya satelit Pegasus, Explorer, dan Vanguard.

'I ^-
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Rangkuman

1. Tata surya terdiri atas delapan planet, satelit, komet, dan asteroid, yang semuanya beredar

mengelilingi matahari.

2. Gaya gravitasi matahari menyebabkan planet-planet tidak menempuh garis lurus, tetapi bergerak

dalam orbit elips.

3. Bumi dan bulan mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan revolusi.

4. Planet adalah benda langit yang bergerak mengitari matahari dan tidak memancarkan cahayanya

sendiri.

5. Matahari tersusun atas empat lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona.

6. Bulan memiliki waktu rotasi yang sama dengan waktu revolusinya.

7. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari yang menuju bulan dan bumi.

8. Gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari yang menuju bumi oleh bulan.

9. Pasang surut adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan air laut.

10. Pelapukan di bumi terdiri atas pelapukan mekanik, kimiawi, dan biologis.

11. Pemanasan global adalah peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca yang berakibat naiknya

suhu rata-rata atmosfer bumi.

Latihan

1.

Milah tuffi silary @ pfu srrhh srrfit hunrt a, b, c, aElu d di depan iawaban WW WW @lt!

Planet yang terjauh dari matahari adalah ....

a. Neptunus

b. Pluto

c. Merkurius

d. Bumi

Pasang surut air laut disebabkan oleh .,..

a. gravitasi bumi

b. gravitasi matahari

c. gravitasi bulan

d. efek rumah kaca

Satu kali rotasi bumi adalah ....

a. satu bulan

b. satu hari

c. satu tahun

d. satu jam
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