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- - : merupakan lapisan terluar dari tubuh

S::agar alat ekskresi, kulit mengeluarken

u' -gai terdiri atas air dan garam-garam

:=--:ama NaCl, itu sebabnya keringat terasa

:= sec' kit sampah buangan; seperti urea,

.'" .)--, amonia. Keringai dikeluarkan untuk

-- - irruh saat melakukan kegiatan berat

: 'j(.rgan yang panas. Selain kulit,
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ffiEngkasan Materi

Pengedian

Pada manusia terdapat beberapa macam
pengeluaran, antara lain: ekskresi, sekresi, dan

defekasi.

1. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat

sisa metabolisme daridalam tubuh yang tidak

diperlukan tubuh. Conioh. pengeluaran

keringat, urine, gas COr.

2. Sekresimerupakan proses pengeluaran hasil

metabolisme dari kelenjar untuk digunakan

oleh tubuh.

Contoh: pengeluaran enzim pencernaan

dari kelenjar pencernaan, pengeluaran

hormon dari kelenjar hormon.

3. Defekasi merupakan prosespengeluaran
sisa pencernaan makanan yang berupa
feses melalui saluran pencernaan. Hasil dari

proses metabolisme zat makanan yang

tidak berguna bagitubuh (zat sisa) harus
dikeluarkan karena bersifat racun.

Organ-organ Ekskresi

1. Paru-paru (Pulmo)
Paru-paru terdapat pada rongga dada.

Terdiri dari paru-paru kanan dan kiri. Paru-
paru dilindungi oleh selaput paru-paru disebut
pleura.

Hasil oksidasi bahan makanan yang

berupa karbondioksida (COr) dan uap air
(HrO) diangkut oleh darah menuju gelembung

paru-paru (alveolus) untuk dikeluarkan.

belahan paru-par-t

lobus ba'r,al

Hati (Liver)
Hati terletak di dalam rongga ::'*:

sebelah kanan atas. Hati teroin da' :-a
belahan yaitu kanan dan kiri. Hatt be:,'.a'^:
merah tua. Pada orang dewasa,beral: .z " 'z-

kira 2 kg.

Hati termasuk organ ekskrest r<.a'="= :
dalam sel-sel hati terjadi proses pe^.'.'..'
zal-zal beracun yang dibuang keluar:-:,-
Hati memiliki banyak fungsi, antara z'

a. Menetralkan racun.

b. Menyimpan gula Calam bentuk glikogen.

c. Mengatur kadar gula dalarn darah.

d. Menghasilkan empedu yang berperan
dalam proses pencernaan dan
penyerapan lemak.

e. Berperan dalam pembentukan
protrombine dan fibrinogen yang berguna

untuk proses pembekuan darah.
f l\,4embentuk sel darah merah (pada saat

janin).

g MengubahprovitaminAmenjadivitaminA.

interiot vera

rlghi obe cava left lobe

falciform ligamen

ligament of livor

galiblacder

Ginjal (Ren)

arteri ginjal2.
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pleura visceral

rongga

ple ura

uretra

pleura par etal



Ginjalterletak di belakang rongga perut

di bagian pinggang sebelah kanan dan kiri

:ulang belakang. Berjumlah 2 buah, ginjai kirr

etaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan.

Bentuk seperti kacang merah, warna

-erah keunguan. Ginjal dewasa beratnya

< ra-kira 120 - 300 gram. Panjang 10 - 12 cm,

:bar5-6cm,tebal4cm.
3aglan-bagian ginjal:

3:- al terdiri dari 3 bagian yaitu : kulit ginjal

,r:ieks), sumsum ginjal (medula) dan rongga

; " a (pelvis).

kulit ginjal

sumsum gin.ial

ginjal

Gambar: Potongan

melintang ginlal

l.DUIUS tUbUIUS IUbUIUS
tr! rrriru! kontortus kolektrvus
p13ksin"raL distal

simpai Bo',',,:i-e- -z'.- .=-:::-:
tersusunolehl:^a =- -'- -^ =^,':='<.
seperti natriunt .14 s .- -- -i^ ' ,' )='z^
dan protein t=:::: ^::a - := z*'== a'

darah karena ::a.r ::::: -:^a-oLjs
pori-po, g.a-.' - -: := '=^ . a" g

tertampung: s -:= ?:,',-a- : s33lt
urine primer. Se,a-a i: .z-.r:arah yang

tersaring Capa: -=^ :=:= '71 r;te:.

Reabsorbsi (Penyerapan Kembali)

Proses tnr ter adi di tubulus

kontortus proksimal Proses yang terjadi

adalah penye ra pan ke mbal i zal-zat y ang

masih dapat ciiperlukan oleh tubuh. Zat

yang drserap kembali adalah glukosa,

air, asam amino, dan ion-ion anorgantk.

Sedangkan urea hanya sedikit diserap

kembali. Cairan yang dihasilkan dari

proses reabsorbsi disebut urine

sekunder.

Au gmentasi (Pengurnpulan)

Proses ini terjacii di tubulus
kontortus distal dan juga di saluran

pengumpul. Pada bagian ini terjadi
pengumpulan cairan' dari Proses
sebelumnya. Di bagian inijuga masih

terjadi penyerapan ion natrium, klorserta

urea. Cairan yang dihasilkan sudah

berupa urine sesungguhnYa, Yang
kemudian disalurkan ke rongga ginjal.

Urine yang sudah terbentuk dan

terkumpul di rongga ginjal dibuang keluar

tubuh melaluiureter, kandung kemih, dan

uretra.

Proses pengeluaran urine disebabkan

oleh adanya tekanan di dalam kandung

kemih. Tekanan pada kandung kemih selain

disebabkan oleh pengaruh saraf juga adanya

kontraksi otot perut dan organ-organ yang

menekan kandung kemih. Jumlah urine yang

dikeluarkan dalam sehari rata-rata 1 - 2 liter,

tetapi dapat bergantung dari jumlah cairan

yang masuk. Urine yang normal berwarna

bening orange pucat tanpa endapan, baunya

tajam (pesing), sedikit asam terhadap lakmus

(pH 6)

Urine dikeluarkan dari tubuh melalui:

rongga ginjai -+ ureter + kandung kemih

+ uretra - keluartubuh.
Urine orang sehat mengandung:

2 ,)' i:ea oan amonia yang merupakan

s sa :e'cnbakan protein.

b.

c.

.a.,-Z'

Gambar Nefron adalah satuan

*uktural dan fungsional ginial

Tiap ginjal tersusun oleh kira-kira 1 juta

nefron. Dari badan Malpighi terbentuk saluran

ne rTrenuju bagian medulla (sumsum ginjal).

hledulla (sumsum ginjal) tersusun atas

sarran-saluran yang merqpakan kelanj utan

,z',q [fa,hi{]hidan saluran yang ada dibagian

{:reks. Pelvis renalis atau rongga ginjal

i€r-sa rongga yang berfungsi sebagai

:e:,arnpung urine sementara sebelum
ii.Elrrf,lffr melalu i u reter.

F"ngsi ginjal adalah menyaring darah

sen.ngga dihasilkan urine, melalui tiga

ryr antara lain sebagai berikut:

.- Filtrrei(Penyaringan)
Proses ini terjadi di glomerulus.

Ca,iran yang tersaring ditampung oleh

'@IPA Te u 9/l



b. Garam rnineral, teru:a.. a J,2-z- capur.
c. Zalwarna empedu,y,aa: Te*ce.i ,jiaina

kuning pada urine
d. Zat yang berlebiher^ calar. carah,

misalnya vitamin oba:-cca:ai cjan
hormon.

'4. Kulit (lntegumen)

Kulit merupakan jaringan yang terdapat. pada bagian luartubuh. Kulit memiilxibanyak
fungsi karena di dalamnya terdapat berbagai
jaringan. Kulit terdiri dari tiga lapisan yaitu epi_
dermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit
Bagian-bagian kutit:

a. Kulit ari (epidermis)
b. Kutit jangat (dermis)
c. Jaringan ikat bawah kulit

organ meissner

kulit luar (epidermis)

jaringan ikat

kulit jangat (dermis)

jaringan lemak

kerpus ruffini
orgaq pacrnl
sa rat
pembuluh darah

-- kelenjar keringat

Gambar: Struktur anatomi kutit

Fungsi kulit:

a. Sebagai alat ekskresi, yaitu
mengeluarkan keringat yang
mengandung garam.

b. Mengatur suhu tubuh.
c. Melindungi jaringan tubuh te;hadap

, pengaruh luar, misalnya pukulan, kuman,

" panas, dan zat kimia.

. d. Tempat menyimpan kelebihan lemak., e. Tempat pembentukan vitamin D dari pro_' vitamin D yang berasaldarimakanan.
, Kelainanlgangguan pada organ ekskresi,
antara lain:
1. Kelainan/gangguan padaparu-paru.

a. Tuberkulosis (TBC). Disebabkan infeksi
bakteri Mycobacteriu m tuberkulasis.

b. Pneumonia, yaitu peradangan pada paru-
paru, khususnya alveolus disebabkan
infeksi bakteri, virus atau jamur.

c. Pleuritis, yaitu peradangan pada selaput
pembungkus paru-paru.

Kelainan/gangguan pada hati
a. Radang hati (hepatitis), disebabkan

oleh infeksi virus hepatitis.
b. Kankerhati
c. Sirosis (gagalhati), pengerasan pada

hati sehingga hati tidak berfungsi.
d, Penyakit wilson (wilson,s disease),

merupakan penyakit keturunan dengan
kadar zat tembaga dalam tubuh
berlebihan.

Kelainan/gangguan pada ginjal

a. Nefritis, yaitu peradangan pada nefron
karena infeksi kuman. Nefritis
menimbulkan gejala hematuria dan
albuminuria.

b. Hematuria, yaitu urine mengandung
darah.

c. Albuminuria, yaitu urine mengandung
albumin (protein).

d. Diabetes insipidus, yaitu pengeluaran
urine yang berlebihan karena
penyerapan air pada ginjal sedikit. Hal
ini disebabkan kekurangan hormon
antidiuretik (ADH) atau vasopresin.

e. Diabetes mellitus, yaitu urine
mengandung gula.

f. Batu ginjal, yaitu gangguan pada ginjat
akibat penimbunan garam kalsium (zat
kapur) pada rongga ginjal.

g Gagal ginjat, yaitu tidak berfungsinya
salah satu atau kedua ginjal.

Kelainan/gangguan pada kulit
a. lnfeksi kulit, dari faktor luar (kuman,

makanan, obat dan zat kimia) yang
menyebabkan iritasi dengan
kemerahan (eritema), peradangan kulit
(eksim), merah dan bentol-bentol
(urtikaria)

b. Biduran, disebabkan alergi terhadap
zat kimia, makanan maupun obat.

c. Kaki atlet, yaitu infeksi jamur pada
ka ki.

d Ringworm, yaitu infeksi jamur pada
kulit, kuku dan kutit kepala sehingga
membentuk bekas melingkar di kulit.

e Psoriosis, yaitu kulit kemerahan dan
ber-sisik pada kulit kepala, siku, lutut
:ar punggung.

' 1z'<er kulit, disebabkan paparan srnar

-'.-2 . ::t matahari.

2.

J.

4.



Menguji adanya glukosa ata; o::::r: cidalam urine seseorang

Alatdan Bahan:
1. Tabung reaksi

2. Penjepit tabung reaksr

3 Lampu spiritus

4. Larutan benedict atau fehlrng A dan B

Cara Kerja:
A. Ujiglukosa

1. lsilah tabung reaksi dengan 2 ml urinel

2. Tambahkan lima tetes larutan benedict atau larutan fehling A dan B!

3. Panaskan dengan lampu spiritus, catatlah apa yang terjadi!
B. Ujiprotein

1. Masukkan 2 ml urine ke dalam tabung reaksi!

2. Tambahkan kira-kira lima tetes larutan NaOH 10% dan lima tetes larutan CuSOo 1%,

biarkan sampai 5 menit!

3. Amati dan catatlah hasilnya pada buku kerjamu dan jawab permasalahan yang ada!

Permasalahan:
1 . Apa fungsi larutan benedict atau fehling A dan B dalam kegiatan di atas?

Jawab:

2. Apa warna akhir dari uji glukosa pada urine? Jelaskan !

Jawab:

3. Apa warna akhir dari uji protein pada urine? Jelaskan!
Jawab:
Kesimpulan apa yang kalian peroleh pada kegiatan tersebut?
Jawab:

Tujuan:
Mengetahui bagian-bagian ginjal.

Alatdan Bahan:
1. Ginjal sapi atau ginjal hewan mamalia lain

2. Pisau bedah atau cutter
3 Bak parafin

Langkah Kerja:
' Belahlah ginjal yang telah disediakan!

- I -atilah ginjal yang sudah terbelah tersebut, kemudian gambarlah pada kertas manila!
- .'. a'^a ah gambar kalian untuk membedakan bagian-bagian ginjaltersebufl
- 

= =' r - *,.terangan bagian-bagian ginjal tersebut!

-asil Pengamatan:

Keterangan:
1

2

3

4

5. Larutan NaOH 10%

6 Larutan CuSO. 'c,.

7. Urine

il.

4 Lup

5 Pensil warna

6 Kertas manila

Te rpad u



t1 Pertanyaa*:
1. tsagaimanakah L:er-ituk gtnjal yanE kalian amati?

Jawab:

2. Apakah warna ginjal ;tang kalian amati?

Jawab:

3. Tersusun dari bagian apa saja ginlaitersebut'l

Jawab:

4. tsagaimanakah warna bagian-bagian ginjai terseL:ul?

Jawab:

5. Kesimpulan apa yang kalian peroleh?

Jawab:

Langkah Kerja:
1. Bentuklah kelompol< yang terdiri atas 3 - 5 siswai

2. Lakukan studi tentang penyakit kencing manis dengan membaca buku referensi, atau mencari

artikel di internet kemudian catatlah hasilnya yang meliputi:

a. Penyebab

b. Gelala yang timbul

c. Cara menanggulanci

3. Tulis atau ketik dalam bentuk laporan dan kumpulkan pada bapak/ibu gLtru di sekolahmu

setelah satu minggu tugas inidiberikanl

, A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d padaiawaban yang benar!

cl. Cara mencegah

e. Kesimpulan

1. Berikut ini adalah tahapan proses

pembentukan urine.

1. Reabsorbsr

2. Augmentasidansel<resi

3. Filirasi

Tahapan proses pembentukan rtrine

yang tepat adalah ....

a. 1*2-3
b. 2-3-1
c. 2-1-3
d. 3-1-2

2. Bagian ginjal yang berperan daianr

penyaringan darah adalah ..

a. glomerulus

b. tubulus kontortus

c. tubulus kolektivus

d. arieri

3. Berikut ini merupakan fungsl ; ' ;
kecuali ....
a menyaring darah sen ^!::

dihasilkan urine

b. mempertahankan keseimca^J.'
osmosis dalam darah

c. mengeluarkan zaf-zat Yang
membahayakan dai'i tubuh

d. mempertahankan suhu dalam tubLth

agar konstan

4. Perhatikan gambar i:erikut:

Pada bagian yang ditunjuk

oleh panah dihasilkan ....

a. filtratglomerulus

b. urine primer

c. urine sekunder

d. substrat henle

Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan

melalui paru-paru adalah ....

a. urea dan uap air
b. garam dapur dan air

c. asam amino dan amonia

d. karbondioksida dan uap air
Periukaran udara O, dan CO, terjadidi ....

a. bronkiolus

b. bronkus

c. afueolus

d. pleura



7 Urine yang ncrmal menga-l.-- -^, -. .- -

bahan sepe rli di bawah i: ke: t:';
a. air

b. urea

c. zat kapur

d. zatwarna empedu

Urutan proses pembertukar u :: ?:= 
=-

a. filtrasi-reabsorbsi-augnrenta:

b reahso.i.rsi-filiiasr-augrrre; I-;
c. filtrasi-augmeirtasi-reabsoros:

d. reabsorbsi-augmentasi-filtrasi

Perhatikan tabel berikut ini.

No. Kom ponen Darah Urine

1 Sel darah +

') Glukosa ++ +

3. Garam + ++

4 Urea + ++

q Albumin +

Berdasarkan kandungan zat daiam urine

seperti pada tabel di atas, dapat
disimpulkan bahwa urine tersebut
berasal dari orang yang menderita
penyakit Crabetes melitus. Hal tersebut

dikarenal<an....

a darahnya menganciung gula

b. urinenva mengandung urea

c. urinenya merrgandung gula

C darahnya mengandung proteirr
'10 Hatr beipei"an sebagai alat ekskresi

karena,..
a. menetralrsir racun dalam tubuh

b mengatur kadar gula darah

c menglrasilkan cairan empedu

d. mengubah provitarnin A menjadi

vitamin A

11. Bagian terpenting dari kuiit kita yang

mendukung proses ekskresi adalah

a. kelenjar kenngat

b. kelenjar minyak

c. lapisan tanduk
'd. saraf

12. Berikut ini adalah oagian yang terdapat

dalam kulit;angat, kecuali ....

a. kelenjar keringat

b. kelenlar minyak

c rambut akai"

d. badaii tvlalpighi

i3 Garigguan penyakrt nefritis akut
disebabkan karena adanya kerusakan
ginjal dalarn bagian tertentu. Eagran

yi:ng dimaksud adalah .

a. ureter

b. nefron

c rongga ginjal

d. ko(eks ginjal
.i4. Perhatikan gambar berikut!

15

Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah

berfungsi....
a. menyaring darah yang masuk

tubulus

b. menyerap kembali urine primer
yang masuk

c. menampung urine dari tubuius
kolektivus

d. menarnbahkan zal-zatyang harus

dibuang

Jumlah urine yang dikeluarkan dari
tubr.rh dipengaruhi oleh ..

a. banyaknya makanan yang
dimakan

b. faktor emosionar

c. banyaknya cairan yang diminum

d. jumlah glukosa yang harus
dikeluarkan dari darah

Agar suhu tetap, tubuh akan
mengeluarkan ,...

a. keringat

b. urine

c. air ludah

d. karbondioksida

Perhatikan tabel berikut!

No
Alat

Pengeluaran
Zat yang Dikeluarkan

1 Ginjal Cairan urine dan CO,

2. Hati Cairan empedu

3 Kulit Air dan kelebihan vitamin

4 Pa ru-paru Garam-garam dan air

Fungsi alat pengeluaran yang benai pada

tabel di atas adalah

'16

17.

a.

b d.

J

4

1

2

lF'A Terpadu 9il



18 Radang padacabang bata^; l=- -i-' -:
disebut....
a. preukoria, stnusttis relt: : s

b. kemasukan air, bi-onkhitrs

kemasukan gas

c. TBC, kemasukan air, Pleuriiis

d. polip, adenoid, asma

19. Kapsula Bowman merupakan bagian

yang melindungi . .

a. glomerulus c. badan MalPighi

b. pelvis d. ureter

20. Apabila Pada urine seseorang

mengandung kadar gula tinggi
menunjukkan bahwa orang tersebut

kekurangan hormon ....

a. insulin c. adrenalin

b. tiroksin d. estrogen

Gambar berikut ini untuk menjawab

soalnomor2l dan2?l
Zt 3

2'1. Badan [4alpighi dttunlukkan oleh nomor

c. 1 dan2

d 1.2 3,dan4
22. Proses augmentasi berlangsung pada

bagian nomcr....

d. l

,.ou. 4

ha
c,4
d.5

23. Nefritis adalah gangguan ginjal akibat

serangan....
a. virus

b. jamur

Diabetes mellitus dapat terjadi karena

a. nefron gagal menyerap kelebihan

glukosa

b. pankreas menghasilkan insulin

c. kelebihan kadargaram dalam darah

d. adanya infeksi kuman Pada
glomerulus

Adanya batu ginjal di dalam rongga

ginjal dapat menimbulkan ....

a. diabetes insipidus

b. hematuria

c. nefritis

d. hidronefrosis

c. bakteri

d. udara dingin

24"

25.

B. Jawablah pertanyaan dibawah inidengan tepat!

1. Lengkapilah gambar berikut inidengan keterangan nama-nama bagiannya!

2

1

4

Jawab:

3

5

6

2. Apa yang'te(adiiikalubuh kita tidak memiliki ginjal?

Jawab:

3. Mengapa kita berkeringat?Apa iuj;a^ ::- ,= -='=^ ,=' ^Eat tersebut?

Jawab:

4. Sebutkan bahan.bahan yang terkandung dahm urine yang normal!

Jawab:

5. Jelaskanfungsi kulitsebagai perca:--s-- - :-: --
Jawab:
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$lstem Reprsduksi pada Manusia

aftttt

"Kilas Batik

Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang

: :.: atau bereproduksi, begitu juga manusia.
:=':asarkan cara perkembangbiakannya manusia

:=':: cng vivipar dengan fertilisasi internal. Sistem
-=:-: :iksi manusia nrelibatkan induk jantan (pria) dan
-: *., ceilna (wanita). Dalam sistem reproduksi manusia,

a:-: ap induk mempunyaiorgan reproduksi. Tahukah
. :-- srgan-organ reproduksipada pria dan wanita? Dan

::3a 'r:anakah proses reproduksi pada manusia? Untuk

:; - ;elasnya pelajari materi berikut!

a
t
I
t
a

rttg'a'

;\
Standar Hompetensi

'',':mahamiberbagaisistemdalamkehidupanmanusia.

_-Kompetensi Daiar
- . '.ierCeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi

-^;^ *^^,,^;^,r-d i dilu5ld.

:ir
Pcnanaman Nilai Budaya dan Karakter Eangsa

l -a'apkan mampu untuk mengembangkan: rasa ingin tahu, kreatif, komunikatif kerja keras.
: s c n gemar membaca, inquiri, dan peduli lingkungan.

:^\'iS

Peta Honsep

,ffi
IPA Terpadu 9/l



Organ Reproduksi pada Manusia

1. Organ Reproduksi Wanita
a. Ovarium

Ovarium ber.lumlah secasang Can

berfungsi menghasilkan sel ielui" lovum)
dan letaknya di rongga perut tepatnya di

daerah pinggang kiridan kanan. Ovarium

diselubungi oleh kapsul pelindung dan

mengandung beberapa folikel. Setiap

folikel mengandung satu seltelur. Folikel

merupakan struktur, seperti bulatan-

bulatan yang mengelilingi oosit dan

berfungsi menyediakan makanan dan

meiindungi perkembangan sel telur

Peristiwa lepasnya sel telur yang

telah masak dari ovarium disebut ovulasi.

Selain menghasilkan sel telur, ovarium
juga berfungsi menghasilkan hormon

estrogen dan progesteron.

b. Oviduk
Oviduk berjumlah sepasang dan

berfungsi menggerakkan ovum ke arah

rahim dengan gerakan peristaltik.
Ujungnya berbentuk corong berjumbai-
jumbai (fimbrae).

Fimbrae berfungsi untuk menangkap

ovum yang dilepaskan oleh ovarium.

Pembuahan seltelur oleh sperma teriadi

pada oviduk, selanjutnya ovum yang telah

dibuahi bergerak ke rahim (uterus).

Rahim merupakan tempat
perlumbuhan dan perkembangan embno

hingga dilahirkan. Rahtm manusia bertrpe

simpteks, artinya hanya mempunyai satu

ruangan.

Rahim bagian bawah mengecrldan

dinamakan serviks uteri, sedangkan

bagian yang besar disebut corpus uler

(badan rahim).

Dinding rahim terdiri aias : i2
" lapisan, yaitu perimetrium, mlomel: **
dan endometrium. Endor,-iel' - -
menghasilkan banyak lendtr :a-
mengandung banyak pembulun ca-=-

Lapisan inilah yang merrga =-
penebalan dan akan mengeluPas s:: -:

bulannya, jika tidak ada zigot yang

menempel, yaitu saat terjadi menstruasi.

c. Vagina
Vagina berfungsi sebagai organ

persetubuhan dan untuk melahirkan

bayi. Organ tersebut mempunyai banyak

lipatan sehingga pada saat melahirkan

dapat mengembang.

Dalam vagina terdapat lendir yang

dihasilkan oleh dinding vagina dan oleh

suatu kelenjar, yaitu kelenjar bartholini.

, ovanum

dubur (anus)

leher

rahim

vagina

saluran kemih ., I

(uretra) bibir keiil bibir besar

Gambar: Alat reproduksi wanita

Nama organ reproduksiwanita dan fungsinya:

tuba fallopi

Menyalurkan ovum

dari ovarium ke

uterus.

Tempat pertumbuhan

sel telur yang dibuahi.

Menerima sel-sel
sperma dan jalan
lahir bayi.

tulang kemaluan
(pubis) . -

rahim (uterus)

kandung

kem,h

No

1. Sepasang ovarium Menghasilkan ovum.

2. Saluran telur (tuba

fallopii)

3 Ra" r. (uterus)

Liang peranakan

lrcgioa)
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Organ Reproduksi pria
Organ reproduksi pria terc :

cagian utama, yaitu testis vas
,2rrong sperma, dan penis

kandung kemih
^.a :nlar prostat ., i.i+

sedangkan proses penrtenrukan ovum
disebut oogenesis

Seorang wanita mampu memproduksi
sel telur (ovum) setelah masa puber (rema1a
awal)sampaidewasa, yaitu sekitar umur 12
sampai 55 iahun. Setelah usia sekitar S0
tahun seorang wanita tidak produktif lagiyang
ditandai dengan tidak mengalami menstruasi
dan disebut masa menopause.

Embrio di dalam rahinr dilindungi setaput
pembungkus yang terdiri dari:
a. Amnion, merupakan selaput yang

membatasi ruangan tempatterdapatnya
embrio. Dinding amnion mengeluarkan
getah berupa air ketuban yang berguna
untuk menjaga embrio agarteiap bisah
dan menahan goncangan.

b. Korion, merupakan suatu selaput yang
berada di sebelah luar amnion. Korion
dan alantois akan tumbuh membentuk
jonjot pembuluh darah yang berhubungan
dengan peredaran darah inciuknya
melalui plasenta.

c. Sakus vitellinus (kantong kuning telur)
terletak di antara amnion dan plasenta.
Sakus vitellinus merupakan pemunculan
sel-sel dan pembuluh darah yang
pertama.

d. Alantois terletak di dalam tali pusat.
Alantois berfungsi untuk respirasi,
saluran makanan, dan ekskresi. Waktu
embrio berkembang, jaringan epitelnya
menghitang dan tinggat pembuluh darih
yang berfungsi sebagai penghubung
embrio dan plasenta.

a. Ovulasi dan Fertilisasi
Peristiwa lepasnya sel telur dari

ovarium disebut ovulasi. Seltelur tersebut
akan dibuahi sel sperma membentuk
zigot Pembuahan ini disebut juga
fertilisasi. Zigot membelah membentuk
segumpal sel (disebut morula), terus
membelah lagi membentuk bola berongga
(disebut blastula) yang bergerak menuju
rahim dan tertanam pada dinding rahim
menjadi embrio. Tertanamnya embrio
pada dinding rahim disebut nidasi.
Embrro berkembang menjadi janin.

Ernbrio di dalam rahim dilindungi
oie: sElaout amnion, yang di dalamnya
be. s c:iran amnion (air ketuban). Fungst
ar- 3. 'air ketuban) untuk melindungi

-^jj^-^-_

.:: la"a:e:s

saluran
'ejakulasi

dubur

arp kemaluan

\

uretra

\r

dar(penis)

lf{d/azakar
l|:tt j:.'j

kelenjar Cowper

,, :, , 
,kulit 

luar (epididymis)

-:ang air kemih i i

Dri zakar (testis) buah zakar (skrotum)

G ambar: Alat .reprocluksi pria

: -: ci'gan reproduksi pria dan fungsinya:

3. Proses Reproduksi pada Manusia
Manusia berkembang biak secara

seksual (kawin) dan pada saat tertentu akan
nembentuk sel-sel kelamin (gamet). Sel_sel
kelamin yang dibentuk seorang pria disebut
sel mani (spermatozoa).

Seorang prra dewasa menghasilkan lebih
dari seratus juta sel sperma setiap hari. Sel
keiamin yang drbentuk oleh seorang wanita
disebut sel teiur'qcvum) Proses pembentukan
spermatczoa crsebut spermatogenesis,

lr o.

I 
Sepasang testis

I

Menghasilkan
sperma.

I sr,rrrn sperma

I lvasdeferens)

Menyalurkan sperma
dari testis ke uretra.

S <roiurn Kantong yang
membungkus testis.

I l.^r-^
Menyalurkan sperma
dari urine ke luar
tubuh.

Penis Menyalurkan sperma
ke vagina.

.rli



embrio dari goncangan/benturan' Antara rahim

Aan emurioierdapJt plasenta' Sedangkan tali

pusat menghubungkan plasenta dengan

embrio.

Fungsi plasenta dan tali pusat adalah:

1) 
"Menyaturkan sari-sari makanan dan

oksrgen dari tubuh induknYa'

2) Menlalirkan zat sisa dari.lanin (embrio)

ke si-stem peredaran darah induk' untuk

dikeluarkan.

pada usia 45-55 tahun.

1 bulan (4

minggu)

2 bulan (B

minggu)

3 bulan (12

minggu)

embrionik mulaimuncul

Tellnga, mata latr-1a'' -- -:

tersendiri; tulang ml,a : ::- '-
dan sistem sirkuler mulai berfut

dapat dibedakan jenis kelaminn

Ginjal, hati, tangan, lengan' tti

berkembang baik; alat kelarnin iua

paru-paru mulaiielas; adanYa ger

dinding

rahim

I

Ovulasi

Fase endometrial

:-:' : meruPakan bentuk-bentuk

' :..itaan : erbentuk; sistem saraf

= 
a at kelamin luar, tetaPi belum

:a,. sisteil Pencernaan telah

: r3^,',cuit? mulai dapatdibedakan;

=^ 
!.:tt Cari janin.

plasenta

iali pusal

lanin

3) Menyalurkan zat penarlar racun dari induk

kepada janinnya untuk melinciunqi dari kumani penyakii'

Janin tumbuh Oan berkembang di dalim rahim selarna kira-kira 36 - 40 minggtt'

b. Menstruasi (Haid)

Pada wanita yang baligh, pelepasan hormon FSH (Fottikel stimutating Hormone)' eslro-

gen dan progestero; i.,"ny6urbxrn seltelur pada ovarium menjadimatang dan dinding rahim

menebat. Apabila sel telur yang matang O* Oitup"kan ovaiium itu tidak dibuahi oleh sel

sperma, mara setietur at<an *-rtiorn iln,iing rahim yang menebal akan meluruh menjadi

perdarahan yang t<etuar dari vagina. Peristiwl ini disebut menstruasi (haid) Jangka waktu

dari harl pertama menstruasi simpal dengan hari pertama menstruasi berikutnya disebut

siklus menstruasi (daur haici). Umumnv."tirtrut menstruasi kira-kira 28 hari' Menstruasi

pertama (menarcf,L)-tlrjadi pada usia iC-tS tuf,rn dan tr.ienstruasi terakhir (menopause)

. Corpus luteum

'&1,,t*iSP

ijl.'iilllil

Tabel: Pola perkembangan embrio manusia berdasarkan usta

Bagian kepala, jantung dan hati n'ula :etcentuk' srstem pencernaan sebagai

suatu saluran sederhana' aca seb.a* ?,'..,,e|.j khas. jaringan-jaringan ekstra

Siklus hormon Pituitari

Siklus horrhon seks



4 bulan (16

minggu)

: 5 bulan (38

minggu)

Detak jantung s,J la a :aoai dirasakan; terbentuknva tular o-r: al3 di seluruh
tubuh] kulit berrelcang sepenuhnya, sudah dapat di:vrtJkan lenis
kelaminnya; munc:lnya alis. bulu mata, dan rambut kepa)a, ger-akan lanin
meningkat.

sejak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah
kulit; menjelang minggu ke-22 janin mulaimembuka matanya; gerakanjerakan
ianin dirasakan oleh ibunya, terjadi kenaikan gerak badan yang sangat cepat;
pada bulan ke-7 posisi kepala ke bawah seb,agai persiapan untuk kelahiran.

(encing Nanah (Gonore)
Dlsebabkan oleh bakteri Ner.ssena go norrhoeae. Ditandai dengan rasa tidak enak pada saluran

'=- I dan diikuti nyeri ketika buang air kecil dan keluar nanah dari vagina, penis dan saluran
--ry.

Raja Singa (Sifilis)
DLsebabkan bakteri Treponema paltidurn. Bakteriyang masuk bisa menyebar ke seluruh

'-:-- melaluialirandarahsehinggadapatmenularpadajanindalamkandungandanmembahayakan

=-:Jng dan otak janin. Penyakit ini ditandai dengan lukalbeniolan di sekitar alat kelamin dan
-:: at menyebar ke organ lain.

Klamidiasis
I sebabkan oleh Chlamydia trachomatis Drtandai dengan peradangan pada alat reproduksi,':s- :r'r'eri dan keluarcairan encerputih kekuningan bahkan bercampurdarah.

{a nd idiasis Vagina (Keputihan}
Drsecabkan jamur Candida albicans. Gejalanya: keluar cairan keputihan seperti susu,

3;'1-rpaldisertairasa gatal, panas dan kemerahan pada alat kelamin dan sekitarnya.
H erpes Genital

l' s:cabkan virus Herpes simptex. Ge.yalanya. timbul bintil-bintil berair yang nyeri di sekitar.= :-i^ cila pecah menimbulkan luka.
Trikomoniasis

lr sebabkan Trichomonas vaginalis. Gelalanya. keluar cairan encer, berwarna kuning
' .' .2-an' berbusa dan berbau busuk dari vagina, disertai bengkak, kemerahan dan gatal pada
. , .Z i t eri saat kencing.
Acquired lmmuno Deficiency Syndrome (AIDS)

Dlsebabkan virus HIV (Human lmmunodeficiency Virus). Masa inkubasi 5-10 tahun, setelah
:- saru muncul gejala sebagai berikut.
z Penurunan berat badan secara drastis.
: Diare yang berkelanjutan.
: Pembengkakan kelenjar limfe pada leher, ketiak dan lipatan paha.
I Demam, batuk-batuk yang terus menerus.
e Perdarahan dari mulut, hidung dan anus.

Orang yang menderitaAlDS disebut ODHA (singkatan dari Orang Dengan HtV/AtDS), ODHA.rldah sekali tertular berbagai macam penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya menurun/
'r sak

Cara-cara penularan penyakitAl DS:

a HubunganseksualdenganpenderitaAlDS/HlV
b Transfusi darah yang tercemar virus HIV
c Pemakaian jarum suntiUtindil</tato secara bergant ar
d Ibu hamrl yang terinfeksi HIV kepada janinnya

Kelainan dan Penyakit pada Sistem Reproduksi

)
IPA Terpadu 9/l



Upaya Pencegahan Penyakit Kelanrin

lain:

1. Memberrkan penerangan mengenai bahaya penyakit kelamin dan bagaimana cara pencegahannya

2. Menghindarihubungan seksual dr luar-perkawinan'

3. Menjaga kesehatan sistem reproduksi antara lain:

a. sering mengganti pembalut pada wanita yang sedang menstruasi.

b setelah buang air kecil selalu membasuh alat kelamin bagiwanita.

Cara-cara pencegahan penyakitAlDS:

1. Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah'

2. Menggunakan alat-alat medis (alat suntik)yang terjamin steril dari Hlv

3. Menghindaritransfusidarah yang tidak jelas asalnya

4. Sosiilisasi kepada masyaraftat tentang AIDS/HlV secara langsung atau melalui media massa

(TV, radio, Pamflet dan lain-lain).

5. Peningkatan keimanan kepada Tuhan YME.

Tujuan:
Mengetahui alat-alat reprrlduksi manusia dan fungsinya

Alatdan Bahan:
1. Carta alat reProduksi manusia

2. Buku BiologiSMP kelas lX

3. Buku lain Yang relevan

Cara Kerja:
1. Perhatikanlah dan amati alat reproduksi manusia pada carta dengan seksama!

2. Berilah keterangan gambar bagian alat-alat reproduksiyang diberi label!

3. Diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!

Keterangan:

1.

l.

il.

ilt.

)

4.
6

Keterangan

1.

2.

J.
A.+.

E

h

7.

B.

9.

Ka;'ena penyakit tersebut merupai':an penyakit yang berbahaya maka cara pencegahannya antara



Keterangan.
4t.

2.

3.

4
6

Peftanyaan:

', Sebutkan aiat penghasil sel kelamin pada pria dan wanita!

Jawab:

Jelaskan fungsi:

saluran telur

vas deferens

c epididimis

Jawab:

Jelaskan fungsr uterusl

Jawab:

Jelaskan fungsi skrotum!

Jawab:

lsilah tabel di bawah inil

b.

It{engenali penyakit berbahaya

Langkah Kerja:
'i Buat kelompol< yang beranggotakan 4-5 siswa!

2. Baca artikel yang adal

3. Jawablah permasalahan yang ada!

4. Presentasikan jawabanmu di depan kelas!

AwasAlDS
AIDS bukanlah penyakit pada sistem reproduksi. f.lanrui'r, AIDS dapat disebabKan karena

adanya hubungan seksual, yang merupakan proses reproduksi pada manusia oleh penderitaAlDS.

AiDS merupakan kumpulan gejala penyakit karena turunnya sistem kekebalan tubuh.
AIDS (Acquired lmmuno Deficiency Syndrome)disebabkan oleh rrirus HIV (Human !rnmunoVirus).

Sampai saat ini AIDS sudah menular ke berbagai negara Sampai sekarang belum ditemukan

vaksin yang bisa mencegah seseorang supaya trdak ter n',,e<sr HIV, lvalaupun banyak peneiitian

medissudahdilakukan Jadi,begituseseorangterkenaHlV,,'r'usHlVterusberadadidalamtubuh

seseorang cian meiemahkan sistem pertahanan tubuh r.se; oarah putih) Jika pertahanan tubuli

I. Tujuan:

lr, /



sudah lemah, orang akan mudah terserang oleh berbagaimacam penyai<il penyakii-penyakit
inilah yang dapat menyebabkan kematian. AIDS menuntu"t perhatian kita semua karlna bebei-apa
alasan, yaifu semuaorangbisatekenaAtDs,betumditemukanvakdrn pencegahnya, penyebaranrrya
sangat cepat, dan tidak diketahui proses pengobatannya.

Siapakah orang yang dapatterinveksiAlDs? Semua orang yang melakukan perilaku berisiko' penularan HIV dapat terinfeksi, tidak peduli orang itu oari t<et"uargi baik-baik atau bukan, kaya
atau miskin, bodoh atau pintar, heteroseksual atau homoseksual. Beberapa perilaku yang
beresiko menularkanAlDS sebagai berikut:
1. Hubungan seks dengan penderitaAlDs.
2. Penerima transfusidarah yang sudah tercemar.
3 

fenggunaan 
jarurn tindik atau pembuatan tato yang sudah tercernan H[r/-

4. Penggunaan jarurn suntik yang terkena virus HiV tjnpa disterirkan tebih cjahulu.
5. lbu hamil yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV pada bali lrang dikandungnya.

Adapun fase-fase dan gejala HIV sebagai berikut. Fase I (bse a*afl: penOer;ta masih
tampak sehat, belum mempertihatkan gejala. Fase ini berlangsung 5 sampaiT tahun. Hal itu
bergantung. pada kekebalan tubuh penderita. Fase ll (fase eLtr Un1-rt1 mutai rnuncul gejala
awal penyakit yang terkait HlV, seperti hilang selera makan dan tubuh bmah" keluar keiingat
berlebihan di malam hari, timbul bercak-bercak di kulit. pembengkakan kelenjargetah bening,
diare terus-menerus, serta flu yang tidak kunjung sernbuh. fise ini Uertangslng sekitar 6
bulan sampai2 tahun.

Pertanyaan:
1. MengapaAlDS bukan termasuk penyakrr rcc-ll_.:

Jawab:

Siapa sala yang beresiko tertularAlDS?
Jawab:

Menurut pendapatmu bagaimana cara menahan pe
Jawab:

Mengapa penyakitAlDS termasuk penyakit yang berbahaya?
Jawab:

Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari kegiatan terseUutZ
Jawab:

Kunjungilah warung internet (warnet)l Carilah informai ffin ber6.rk a*dEntang: kelainan dan

?gnyakit 
s.tstem reproduksi pada manusia dan cam rner41#{!.rra t(e{ik atau fulb yang raplt

Presentasikan laporan kunjunganmu tersebut didepan fe*as:wm yarg dperlukan safu minggu
setelah tugas diberikan.
Penilaian tugas meliputi:

1. Presentasi

2. Menjawabpermasalahandariteman

3. Cara mengatasi penyebaran penyakitsecam ef,rsier:



Latihqn Uii HomBetensl'3

A , Berilah tanda sitang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benarl

' Berikut ini Yang termasuk organ 9

reproduksi pada wanita adalah .

a, testis c. vagina

c vas defferens d. Penis

i Apabila dua sel telur dihasilkan Cari

:r,arium yang berbeda secara
bersamaan dan kedua sel tersebut

olbuahioleh dua sperma yang berbeda,

maka bayi yang lahir adalah kembar.... Berikut penyakit yang daPat
mengakibatkan menurunnya sistem

kekebalan tubuh seseorang adalah,,..

a. AIDS

b. gonore

c. herpes

d. sifilis

Alat reproduksi pada pria adalah .... 
,

a. testig, saluran sperma, dan peniS'

b. testis, saluran sperma, dan vagina

c. ovarium, oviduk, dan Penis
d. ovarium, oviduk, dan kloaka

Bakteri berikut dapat menyebabkan
penyakit sifilis adalah ....

a, Neissenagonorrhoeae

b. Treponema palladium

c. Trypanosomagambiense

d. Eschericia coli

Bagian yang berfungsi melindungi
embrio dari berbagai goncangan ketika

berkembang di dalam rahim adalah ....

a. plasenta

b, amnion

c. tali pusat

d. . endometrium

Selain menghasilkan sel sperma, testis
juga berfungsi sebagai temPat
pembentukan hormon ...,

a. insulin l

b. estrogen

c. progesteron

d. testosteron

Seorang wanita sudah tidak produktif

untuk bereproduksi yang ditandai
dengan tidak mengalami menstruasi

disebut ....

a. oogenesis

b. ovulasi

c. spermatogenesis

d. menopause

a.. P

b.o

Perhatikan gambar

disamping!
Organ reproduksi
yang berfungsi untuk

menampung sperma

adalah ....

c.R
d.s

a identik

: 
.fraternal

. c. mayang

d. siam

Bagian yang

bernomor 1, 2, dan 3

secara urut adalah

E ""

10.

11.

a uterus, vagina, iabung falloPi

: ovarium, uterus, vagina

: rektum, uterus, vagina

: vagina, rektum, uterus
:enyakit yang sangat mematikan
t 2reao merusak kekebalan tubuh
*a:usra adalah....
a kencing nanah c. AIDS

: srfliis d. herpes

Pe'istrvra pelepasan ovum dari ovarium

disebut ....

a. haid c. ovulasi

D menstruasi d. ovarium

Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium

drsebut....
a menstruasi

b ovrpar

c fertilisasi

c ovulasi

Sel kelamin pria disebut....
a oujm

o sperma

c testis

o. ovarium

Penghubung antara ibu dan embrio

adalah ....
a. plasenta c. khorion

b. amnion d. yolk

12.

13.

14.

15

)



16. Berikut ini cara penularar HlV,,AiDS

kecuali ....

a. berganti-gantipasangansekstai
b. menerima transfusi darah yang

tercemar HIV

c. dari ibu hamil pengidap virus HIV
ke bayinya

d. menggunakan toilet yang sama
dengan pengidap HIV

17. Penyakit pada sistem reproduksi yang

disebabkan virus adalah ....

a. sifilis c. AIDS

b. gonorhoe d. herpes genetalis

18. Berikut ini yang bukan merupakan alat
reproduksi wanita bagian dalam adalah

a. oviduk

b. vuhia

c. uterus

d. ovarium
19. Berikut ini adalah saluran reproduksi

pada pria secara urut....
a. testis, vas defferens, epididimis,

uretra, penis

b testis, epididimis, vas defferens,
uretra, penis

c. testis, uretra, vas defferens,
eprd,dimis. penis

0 testis, epididimis, uretra, vas
defferens, penis

20. Di dalam penis terdapat saluran vang
disebut uretra. Saluran ini berfungsi
untuk....
a. saluran sperma dan urine
b. penghasil sperma dan hormon
c. penghasil sperma dan urine
d. saluran sperma dari testis ke

kantong sperma

21. Tempai i:ematangan sperma
i:erlangsung di bagian ....

a. tubuh-lsseminiferus
b. epididimis
c. vas defferens
d. kantong serflen

22. Proses pembentukan sel-sel kelamin
diseb,rt....
a. ccqeiiesis c. spennatogenesis
b. nretagenesis d. gametogenesis

23. Berikut ini perbedaan antara ovum dan
sperma yang tepat adalah ....

a. ovum berukuran lebih besar
daripada sperma

b. ovum bergerak aktif, sedangkan
sperma tidak bergerak

c. ovum berbentuk bulat, sedangkan
sperma pipih berekor

d. ovum mengandung banyak
mitokondria sedangkan sperma
iidak

24. Ovulasi adalah .

a. pei-temuan antarsel telur dan sel
sperma

ir. tertanamnya zigot pada dinding
uterils

c. pertumbuhan dan perkembangan

embi'io,iidaiam rahim
d. pelepasan sel telur yang telah

mat:ing dari ovarium
25. Embrie di dalam kandungan

rnemperoleh sari-sari makanan dari
induknya melalui ....
a. plasenta

b. tali pusat

c. plasenta dan talipusat
d. rahrm

B. Jawablah pertanyaan di bawah inidengan tepat!
1. Apakah yang dimaksud menopauSe?

Jawab:

sebutkan dua penyakit pada sistem reproduksiyang disebabkan olerwirusl
Jawab:

Jelaskan yang dimaksud dengan ovulasil
Jawab:

5.

4. Jelaskan penyakit gonorhoe atau kencing nanah !

Jawab:

Jelaskan fungsi dari alantois!
Jawab:

2.
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Sistem Kasrdinasi da* AIat Indera
pada ffianusia

Tubuh manusia terdiriatas organ-organ tubuh yang

i'nasing-masing mempunyai furigsi tertentu Agar oi"gan-

:rgan tubuh dapat bekerla sama dengan baik, diperlukan

adanya koordinasi (pengaturan). Pada manusia dan

sebagran besar hewan, koordinasidilakukan oieh sistem

saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Pada pelajaran

<ali ini kita akan membahas tentang sistem saraf dan

a at rndera. Tahukah kamu seperti apa sistem saraf
cada manusia? Dan apa saja alat indera yang dimiliki
ranusia? lJntuk lebih jelasnya, pelajari materi berikutl

':S
2S\

Standar KermpeEemsi

Memaharni berbagai sistern dalarn kelridupan manusia

_Konrpetemsi ffiasar
- l\leitdeskripstkan sistern koordrnasi dan aiat indei-a pada manusia dan hubungannya dengan

kesehatan

l\r

,P€nenaffiiam f{ifmi B*xdege dem Karakter Eamgsa

J'arapkan mampu uiitul< mengenrbangkan: rasa ingin tahu, kreatif, komunikatif kerla keras
: s,p in, gei'nar membaca. inquiri, dan peduiilingkungan.

Honsep
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'""1(ilas Balik''ajr2
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1. Sel Saraf (Neuron)

Akson atau neurit merupakan tonjolan

sitoplasma yang panjang (lebih panjang

daripada dendrit), berfungsi untuk menjalarkan

impuls saraf, meninggalkan badan selsaraf

ke neuron atau jaringan lainnya.

Jumlah akson biasanya hanya.satu pada

setiap neuron. Didalamnya terdapat benang'

benang halus yang disebut neurofibril. Akson

terbungkus oleh beberapa lapis selaput mielin

yang banyak mengandung lemak. Selaput

mielin disusun oleh sel-selschwann. Lapisan

mielin yang paling luar disebut neurilema.

Yang berfungsi untuk melindungi akson dari

kerusakan.

Sel schwann membentuk jaringan yang

membantu menyediakan makanan untuk

neurit cjan membantu regenerasi neurit,

Lekukan di antara dua segmen disebut

nodus ranvier yang berfungsi mempercepat

transmisiimpuls saraf. Adanya nodus ranvier

tersebut memungkinkan saraf meloncat dari

satu nodus ke nodus yang lain, sehingga

impuls lebih cepat sampai pada tujuan.

Pertemuan antara serabut saraf dari sel

saraf yang satu dengan serabut saraf dari sel

saraf yang lain disebut sinapsis, Pada setiap

sinapsis terdapat celah sinapsis. Sinapsis
juga sebagai penghubung antara ujung akson

salah satu sel saraf dengan uiung dendrit sel

saraf yang lain. Pada bagian ujung akson

terdapat kantong yang disebut bulbus akson.

Kantong tersebut berisizat kimia yang disebut

neurotransmitter. Neurotransmitter dapat

berupa asetilkolin dan kolinesterase yang

berfungsi dalam penyampaian impuls saraf

pada sinapsis.

Macam-macam Neuron

Menurut fungsinya, neuron dibedakan

menjadi tiga macam yaitu neuron sensorik,

neuron motorik, dan neuron asosiasi.

Neuron sensorik juga disebut sel saraf

indera, karena berfungsi meneruskan

rangsang dan penerima (indera)ke saraf pusat

(otak dan sumsum tulang belakang). Badan

s€ s€?' - ie'3e'o.nDol membentuk gan-

g,a a<so. p-endek dan dendritnya
pa^,a. g Neuron motorik (sel saraf
p6r g g e ra<) berfu ngsi membawa impuls

dari p..:sat saraf (otak) dan sumsum

tuiarg belakang ke otot. Sel saraf ini

memprnyai dendrit yang pendek dan

akson yang panjang. Neuron asosiasi

atau sel saraf penghubung banYak

terdapat di dalam otak dan sumsum

tulang belakang. Neuron tersebut
berfungsi menghubungkan atau

meneruskan impuls dari sel saraf
sensorik ke sel saraf motorik.

sel Schwann

s€l reseptor

sel Schwann

c.

Gambar; a. neuron sensorik, b. neuron

motork, dan c. neuron asoslasi

lempeng ujung
, motor

L- o,o,

2.

Sistem Saraf



S rsunan Saraf Manusia

Saraf pusa:

Sistem saraf

ang belal(ang

seracut saraf otak

serabut saraf tulang belakang

,. Sarafsimpatik

daerah

abu-abu

{

r Oiak)
L Sunrsrrn t-:l

r 12 oasano,

sarar teil 

{

a.

):-a',

Gambar: Baga, ss::.- :: .. ;;;;l;*simPatik

Sistern Saraf Pusat
1) Otak

Otak merupakan pusai r::-,: -asi oalam tubuh
manusia, yang terdapat di daian' rcngga iengkorak,
tepatnya di depan sumsuiu :u,a-g oelakang, dan
diselubungi oleh selaput.

Selaput yang menyelubungi otak disebut selaput
meninges dan dibedakan men1adi tiga bagian, yaitu
lapisan terluar yang melekat pada tulang (duramater),
lapisan tengah berbentuk sarang laba-laba (arachnoid),
dan lapisan dalam yang melekat pada permukaan otak
(piamater). Di antara arachnoid dan piamater terdapat
ruang berisicairan yang merupakan pelindung otak, jika terjadi benturan:

Bagian-bagian otak meliputi otak besar (cerebrum), otak kecil (cerebelum), otak
tengah (mesensefalon), dan sumsum lanjutan (medula oblongata).
a) Otak besar merupakan pusat kecerdasan dan pengendali beibagaiaktivitas tubuh.
b) Otak kecil mengkoordinir kerja otot dalam mengatur keseimbangan dan sikap tubuh.
c) sumsum lanjutan merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengontrot denyut

jantung, pernapasan, aliran darah, serta berbagai macam gerak refleks.

otak besar

otak

depan otak

belakang

sumsum

tulang

bebkang

daerah motor

utama daerah

daerah
putih

neuron

inlermedletdaerah

bicara

pusat sayap
anterior

adan sel

neuron

motor

2l Sumsum Tulang Belakang
Sumsum tulang belakang berfungsisebagai penghubung impuls yang berasaldari

otak serta sebagai pusat gerak refleks.

Sumsum tulang belakang (medulta spinaf's) menempati rongga tulang belakang
dan berbentuk memanjang. Selaput pembungkusnya terdiri atas duramaler, arach-
noid, dan piamater.

Penampang melintang sumsum tulang belakang terbagiatas dua bagian, yaitu bagian
dalamdan bagian luar. Bagian dalam berwarna kelabu, banyak mengandung UaOan sel
saraf dan sel saraf penghubung. Bagian luar berwarna putih, dan banyak mengandung
serabut saraf.

otak lengah
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i'irar t(j!?:riiliail pupii

rli:it::iiin i: ia::i

:liran litdah

iireillpir,-iaiI ilai
Cerali.janiirng

membesarkan

bronkus

i.nen3tiffulasi
p:i.-ristaliis oan

sekres i

menstimulasi
p*leilasan biius

nrengeruti<arr

lr:ndung kentih

nren.ibegai kan
pupil

menghambat

aliran ludah

mempercepat

detak jantung

mengerutkan

bronkus

menghambat
peristaltis dan sekresi

menstimulasi
perubahan glikogen

ke giukosa

sekresi adrenalin

dan nonadrenalin

menghambat

kontraksi kandung
kemih

rantai
ganglia

simpatik

i:, . :<jist::rir Saraf Tepi
:-lisiem saraf tepi dibedakan menjadi saraf otak dan saraf sumsum tulang belakang.

f--ai ai' ci;k adaian saraf yang keluar cjari otak menuju alat-alat indera, misalnya mata, telinga
I ll:lrl.; atau menuju otototot dan kelenjar tertentu, serta terdiri atas 12 pasang.

i'i=i;:f sui:,'s'-m tulartg belakang edalah saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang
:.irent-ilil elat-aiat gerak tubuh, seperti lengan dan kaki, sei-ta otot tubuh lain seperii otot dada
r'l:,i. :r::hei, )rang terdiri CIari 31 pasang. Saraf ini merupakan gabungan dari neuron sensorik

. uioj ik

Saraf tak sadar adalah saraf yang berfungsi mengatur kegiatan organ tubuh yang bekerja
ii i litar kesadaran dan sertng disebr-rt saraf oionom. Saraf tak sadar terdiri atas sistem saraf
,:irrp=til'' rjan sistem saraf parasimpatik. Keduanya bekerja saling berlawanan

iiiingsi saraf sirxpalik, antara lain mengerutkan kulit rambut, mempercepat denyut
i:trtr t,'iL:, nremperiebar pei-nbulLrh darah, dan mempertinggi tekanan darah Sistem saraf
I'r.li-:i-cirilpailk berupa jai"ing-Jarinci ,vang saling berhubungan dengan ganglion yang tersebar dr
.,eii rirl", tU[:ll:

Fungsi saiaf parasimpatik berlawanarr dengan fungsi saraf simpatik yaitu
:ne!';eii.lllangkan kulit ramhut, rnemperlambat denyut jantung, mempersempit pembuluh
.iatilt"t, d;;n nienurunkan tekarian darah.

ir:, ii.:;r,:ilq [:]i;s:n d;:n Gerak Reiieks
a. G*r'ak $iasa

i:etal. i:iersa vailu gerak lrang terjadi karena adanya perintah dariotak misalnya kamu
.rliefl i;rrlnr"jiis. mBn'tbaca berjaian dan sebagaini/a. Jalannya rangsang gerak biasa dapat
diri<irtisrrl(an.

rangsair'ri -+ ieseptor --+ szraf sensorik -+ otak -) saraf motorik + efektor + gerakan
[:. i]erek R*fleks

Gerak refleks ierjadi eie ngan cepat sebagai reaksi otomatis terhadap rangsangan dari
lini;ku n*ian

iricttuiui pusai teilsdinya refleks, gerak reflel<s dibedakan menjadi 11ua. yaitu refleks
otak dari refleks surnsum tulang belakang.



Refleks otak, misalnya kejap mata. Jalur refleks inata tidak melalui sumsum tuiang

i:elakang, tetapi langsung ke otak karena otak memberikan tanggapan di luar kendali kenrauan

sadar manusia.

Refleks sumsum tulang belakang. misalnya refleks lutui. Gerak refleks tersebut berpusat

pada sumsum tulang belakang. Jalan yang dilalui rangsang pada gerak refleks adalah:

rangsang -+ reseptor -+ saraf sensorik + sumsum tulang belakang -+ saraf motorik -+

efektor -+ gerakan

l- lndera Penglihat {Mata)
a- Bagian-bagian Mata

Mata berbentuk bola,

sedikitpipih dariarah depan ke

belakang. Bola mata atau biji

mata terletak di dalam rongga

nrata dan dilindungioleh tulang-

tulang tengkorak.

Bagian luar bcla mata

dilindungi oieh kelopak mata.

Tepat di atas sudut luar mata

otot mata

sklera
koroid
retina

lfls
kornea "

aqueous humour
. puprl '

lensa

pengikat lensa
otot melingkar

saraf ntata

bintik mata

bintik kuning

vitreous humour

(badan gelas)

'..'.z.at. kelenjar air mata yang berfungsi rnemi:asahidan membersilrl<an permukaan mata.

3:; a--cagian mata:. /---^
(:'-ea berfrrngsi membantlr nremfokuskan bayar':gan berida pada rettna. iiarnea

-3r:punyai selaput tipis yang Cisebut konjungtiva.

I D-lll
r -: ' ierletak tepat di belakang kornea bagian terrgah dan dapai mengalami p*rr:balian

,(-lan bergantung dari intensitas cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya sangat

:e'a^g pupil akan menyemprt atau mengalai:ri koniraksi, sebaiiknya apai:ila rahaya
-e:-3 pupil akan melebar atau mengalanrr dilatasi. Di sekitar pupii terelapat daerah

-a^g mengandung pigmen dan disel:ut iris. \.'ang oapat memtredakan \,varn,: ir;3ia,

s31 rgga ada orang yang ber"rnata brru, hitam, cokelat, hi1au, dan sebegainya.

i -eisa mata

i-e:sa mata didukung oleh otot disebut muskulus siliaris (otot daging lnelingkar). Apa'nila

ciot rni mengalami kontraksi akan terjadi perubahan ukuran lensa. l{ernampuan tensa

n'ata mencembung atau memiprh dinamakan daya akomodasirnata Ruangan diantara

ensa dan kornea berisi cairan encer yang diseL:ui aqueous hurnor. Jika te rialu banyaii

cairan di dalam mata akan terjadi gangguan yang disebut glaukonta. Fenyakil ini dapet

rnenimbulkan kebutaan apabiia tidak diobati.
j Retina

Retina merupakan lapisan mata yang terdalanr, sangat kompleks, dan lunak. Pacla

bagian terdalam retina terdapat beberapa lapis sei, yaitu reseptor, ganglia, ';jan se r"abui

saraf. Retina berisr reseptor untuk menerima rangsang cahaya, sehingga reseptor ini

disebut fotoreseptor. Pada retina ada satu titik ata'-r oirtik yang tidak rnemrltlllriieti se l-sei

batang maupun konus disebut bintik buta

b. Kelainan dan Penyakit pada Mata

l.'a:a miop (miopi)

l',i :pi atau rabun dekat adalah cacat mata 'iart!.. s:lari.?r-r !ertsa mata terlalu ceinbung

s:- - jJa bayangan jatuh didepart btntik ' -^ ') .'.'. s:^ingga lidak daF-rat nteiihat

:-- i'i1a<a dltolong dengan memaka' l:'e'.Z. ;:: :: -:^:: ::lui g 1r're!atif r



2) fu4ata hipermetrop (hrpermetropi)

Hipermetropi atau rabun jauh adalah

cacat mata yang Cisebabkan lensa

mata terlalu pipih sehingga
bayangan jatuh di belakang bintik

kuning. Maka ditolong dengan lensa

cembung (lensa positif).

Mata presbiop (presbiopi)

Presbiopi dtsebabkan daya
akomodasi mata sudah lemah
sehingga tidak dapat memfokuskan

bayangan benda yang berada dekat

dengan mata. Gangguan mata
seperti itu dapat dibantu dengan

memakai kacamata berlensa
rangkap.

Mata astigmatisma

Mata astigmatisma adalah cacat

mata yang disebabkan
kecembungan kornea tidak rala

sehingga sinar sejajar yang datang

tidak dapat difokuskan ke satu trtrr<

Untuk membantu penderita
astigmatisma dipakai kacamata
silindris.

Hemeralopi (rabun senja)

Hemeralopi adalah gangguan mata

yang disebabkan kekurangan vita-

min A. Penderita rabun senla tidak

dapat melihat dengan jelas pada

waktu senja hari. Keadaan seperti

itu apahila dibiarkan berlanjut terus
mengakibatkan kornea mata bisa

rusak dan dapat menyebabkan
kebutaan.

Katarak

Katarak adalah cacat mata yang

disebabkan pengapuran pada lensa

mata sehingga penglihatan menjadi

kabur dan daya akomodasi
berkurang.

Buta warna

Buta warna merupakan gangguan

penglihatan mata yang bersifat
menurun. Penderita buta warna tidak

mampu membedakan warna-warna

tertentu, misalnya warna merah,

hijau, atau biru. Buta warna tidak

dapat diperbaiki atau disembuh<an

lndera Pendengar dan AIat
Keseimbangan ffelinga)
a. Bagian-bagianTelinga

2.

saiuraTi

3)

t'
I

4)

saluian

tjngkap bulal

-e .38 ranusia terdiri atas tiga

.ej e' raiiJ telinga luar, telinga
:.-3a- can teiinga dalam.

r-r nga luar terdiri atas daun
::.3o saluran telinga luar, dan
j:^:a^c ielinga (membran timpani).

Da-i iel nga tersusun dari tulang
'3,'.a: Saluran teiinga luar dindingnya

:aca: r: erghas;lkan minyak serumen.

F r rgs ielinga luar adaiah menangkap
geia:an bunyr.

Telrnga bagian tengah mempunyar

i,ga nracam iulang, yaitu tulang martil,

iuiang iandasarr, dan tulang sanggurdi.

Ketiga tulang rni membentuk rangkaian
yang meJintang dalam telinga tengah

tersebut dan bersatu dengan membran

trmpanr Tulang sanggurdi bersatu

dengan membran, disebut tingkap
bundar

Telinga bagian dalam tersusun
atas dua bagian yaitu: rumah siput dan

saluran gelung.

Rumah siput merupakan saluran

berbentuk spiral yang berisi cairan dan
permukaan dalamnya merupakan
tempat bermuara saraf dan sangat
peka oleh getaran yang ditimbulkan

oleh cairan tersebut.

Kelainan dan Penyakit pada
Telinga

Gangguan pada telinga dapat
menyebabkan pendengaran menjadt
kurang peka. Hal ini disebabkan
terjadinya penebalan membran timpani

akibat infeksi berulang pada telinga
tengah, pecahnya membran timpani,

5)

6)

7)

b.

/:
v sldP



panas

::itgapuran pada tulang_tulang
:::dengaran, dan kerusakan saraf
: - :::cri (saraf pendengaran).

.dera Peraba (Kulit)

I <r:iit terdapat beberapa organ pengin-
:.'2.' xhusus disebut reseptor, yang*:--ia(an percabangan akhir dendrit dari-:,-l- sensorik. Beberapa reseptortersusun

=:?s:eDerapa dendrit dan ada yang
-:-crn/Ei sel khusus.

"rra reseptor dirangsang, terjadi impuls
s::3-.ang dendrit dan diteruskan ke sistem
--.^J^ ^^r

ila trma macam reseptorpada kulit, yaitu-:s33::r yang khusus untuk menanggapi
'.---sairQ yang berupa sentuhan, tekanan,
::, : panas atau dingin.

4. lndera Pembau pencium (Hidung)
bubus olfaktorius ipencium I

saraf pencium
kelenjar,
pencium

epitel
pencium

jaringan pengikat

sel basal

sel penyokong

sel pencium

rambut pencium

(dendrit)

lapisan lendir

. bahan-bahan.yang berbau

Didalam rongga hidung bagian atas
terdapat serabut-serabut saraf pembau
dengan sel-sel pembau di ujungnya.
Serabut-serabut sar:af itu bergabung mlnjaOi
urat saraf pembau yang menuju pusat
pembau diotak.

Sel-sel pembau mempunyai rambut_
rambut halus di ujungnya dan diliputioleh
selaput lendir ying Uerfungsi sebagai
pelembab. Sel-sel pembau peka terhadap
zat-zat kimia dalam udara (berupa gas atau
uap).

5. lndera Pengecap (Lidah)
Pada manusia, ujung saraf pengecap

berlokasi di kuncup-kuncup pengecap pada
lidah. Manusia hanya mampu mengecap
empat macam cita rasa, yaitu asam, asin,
manis, dan pahit.

Tuiuan:
tlengetahui mekanisme gerak refl eksi.
AE
Kursi (2),_bola dari potongan kertas, dan kacamata pelind u n g
Langkah Kerja:

! Dua orang anak dqduk.berhadapan pada kursi disediakan dengan jarak 1 1 s/d 2 m.
?. Pakaikaca mata pelindung saaipercobaan.
3. Lempar bola ke arah temanmu tanpa sepengetahuannyalAmati apa yang terjadil4' Lempar kembali bola ke arah temanmu,'teta-piatas sefeng"t"nrrnny"lAmati apa yang

terjadi!

5' Ulangi langkah 3 - 4 tetapi gantian temanmu yang melempar bola kertas ke arahmul

t

It

il1.



Pertanyaan:
1. Bagaimana reaksi temanmu saat dilernpar bola tarpa sr::r;_.iahu annya?

Jawab:

2. Bagaimana kecepatan reaksinya?
Jawab:

3. Bagaimana reaksitemanmu saat sudah bei"siap crleniar--Oengan UurJf."rtau_r
Jawab:

4. Bagaimana kecepatan reaksinya?
Jawab:

5. Kesimpulan apa yang kalian peroleh?

Jawab:

t.

il.

Tujuan:
1. Menemukan perbedaan dan persamaan antara indera pembau dan pengecap.
2. Menemukan keterkaitan antara indera pembau dan inrjera pengecap"
Alatdan Bahan:
1. Gelas jam 5. Laruilan asarn asetat 1%
2. Kapas pembersih telinga (cotton bud steri) 6 Larutan kirra sulfat 0, i %
3. Larutan NaCl 10% 7 Apel, kentang, dan bawang
4. Larutan sukrosa 5%

Cara Kerja:
1. Dengan mentrtup mata dan hidung, letakkan secaia bergaiitian apel, kentang, dan bavrang

pada lidahmu. Dapatkah kamu membedakan rasa masing-masing bahan pangan tersebut?2. Ulangi percobaan tersebut dengan tanpa menulup hiclungt Dapitkah kamu
sS-

ilt.

3. Dengan cotton bud, oleskan larutan NaCl 10% ci seluruh permukaan lidah kamul Di
bagian lidah yang manakah kamu dapat merasal<an i"asa iarutan tersebut?

4. Setelah kamu dapat merasakannya, berkumurlah hingga bersihl
5. Lakukan secara bergantian untuk masing-rnasing larutan, yaitu sukrosa 5%, asam asetat

1%, dan kina sulfat 0, 1 % !

6. Setiap akan bergantilarutan harus berkumur l':ing,;; i.rsi::il: terleLrih clahuiu. Untuk masing-
masing larutan lakukan pencatatan paria h,;kLr caiatan ,.a:'nu dengan oara menrrruat peta
pengecapan pada gambar lidahl

]V. Permasalahan:
1. Dari cara kerja 1 dan 2 mengapa har itu dapat terjadi? Jelaskan!

Jawab:

2. Apakah seluruh permukaan ridah peka terhaciap i;* se;ru,a leril" rarutar?
Jawab:

3. Di bagian lidah yang manakah daoat kai-rL, remukan daerah yang peka terhadap lebih
dari atau jenis rangsang?
Jawab:
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a. Penyebab

b. Gejala yang timbul

a. 1

b.2

Tugos Proyeh :_

c.3
d.4

c.3
d.4

i Cara mencegah

e. Kesimpulan

Langkah Kerja:
1. Buat kelompok 3 s/d 4 anakl
2 Carilah informasi dengan membaca buku atau bertanya ke lembaga kesehatan terdekat

(m;salnya klinik, puskesmas, rumah sakit) atau melalui internet rnengenai beberapa halyang
berkaitan dengan penyakit indera manusia (mata, telinga, hidung, futit atau tiOah)l

3. Catatlah hasilnya dengan for-mat sebagai berikut.

c. Cara menanggulangi

Buat laporan dalam tulisan atau diketik dan kumpulkan pada bapat</ibu guru disekolahmul
Waktu mengerjakan satu minggu setelah tugas diberikan.

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!
1. Perhatikan namharPerhatikan gambar 5. FunEsi saraf motorik adalah ...

a. membawa rangsangan dari alat indera

2. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai
penerima rangsangan disebut ....
a. kelenjar c. reseptor
b. efektor d. hormon

Perhatikan gambar
selsaraf disamping!
Dendrit ditunjukkan
oleh nomor....

ke saraf pusat

meneruskan rangsangan ke sumsuno
tulang belakang

meneruskan rangsangan ke otak
membawa rangsangan dar sa-a, ,a
otot atau kelenjar

Perhatikan pernyataan be:ir li
1. Penghantar rangsanJa'

otak

Pusat gerak refleks
Penghantar rangsangan dar
saraf simpatik
Penghantiar rangsangan dar
saraf sensorik

5. Pusat be.c:a,z Ja'z, l3^ ::-.
Fungsisums.jn t- a^3 a. z. 

=-. .:2 ?-
a. 1 dan2
b. 2dan3 d. 4danS

7. Lapisan bola mata yang benrama putih
dan keras disebut
a. sklera c lensa
b. retina d. pupil

Ada orang yang kurang mampu
membedakan warna. Ketidakmampuan
mata dalam membedakan warna disebut

a. astigmatisma

b. buta warna
c. katarak

d. miopi

tsagian otak yang
berfungsi sebagai
pusat ingatan dan
kecerdasan adalah

b.

2.

J.

a. 1

b.2
Lekukan di antara segmen-segmen
mielin mempunyai fungsi ....

a. menghasilkan neurotransmiter
b. memungkinkan makanan masuk ke

akson

c. mempercepat transmisi impuls
saraf

d. memperlambat transmisi impuls
saraf

.3
,

1



10.

16

17.

o

'18.

19.11.

20.

21,

13.

22.

23.

Bagian 'sel saraf yang berfungsi
menghantarkan rangsangan dari badan

sei saraf menuju ke sel saraf lainnya

adalah ....

a. dendrit

b. akson

c. nodus ranvier

d. selubung mielin

Membran timpani Yang menangkaP

getaran suara terdapat di bagian ....' .

a. telinga luar

b. telinga tengah

c. telinga dalam 
.

d. saluran eustachius

Perhatikan skema ginjal berikut ini!

Tempat terjadinya
penyaringan darah dan

penyerapan kembali

zat-zat yang masih
berguna secara
berturut-turut
ditunjukkan nomor....

a. 1dan3 c. 4dan6
b. 2dan1 d. 3dan 5

Urat saraf otak dan urat saraf sumsum

spinal merupakan bagian dari .,..

a. sarafotonom c. sarafsadar

b. saraftepi d. saraf Pusat
Gera'k refleks merupakan ....

a. gerak yang disadari sebelumnYa

b, gerak yang disadari setelah terjadi

c. gerak yang berPusat di otak

d. gerak yang tidak disebabkan oleh

rttngsang

Pusat pengendalian kegiatan Yang
disadari, seperti membaca dan menulis

terletak phda ....

a. otak kecil

b. otak besar

c. otak tengah

d. sumsum tulang belakang

Perhatikan gambar di bawah!

Bagian yang ber-
fungsi mengatur
banyak sedikitnya
cahaya yang masuk

ke bola mata ditun-

jukkan oleh bagian

bernomor....
c.3
d.4

Tingxal rirong berhubungan langsL:ng

denga:.r i- ang pendengar yaitu ....

a lar.aasan c. martil

b. sa:iggurdr d. tonsil

Bagian neuron yang berfungsi untuk

mempercepat jalan impuls adalah ....

^ ^1,^^-d. a\>ul I

b nodus ranvier

c. selubung mielin

d. dend rit

Gangguan mata karena bayangan jatuh dl

belakang retina disebut ....

a. miopi c. presbiopi

b. emetropi d. hYPermetroPi
. Perhatikan gambar di

samping!

, Bagian yang ditunjuk
' dengan tanda panah

berfungsi ....

a. menangkap bayangan benda Yang
masuk

b. mempertajam bayangan benda yang

masuk

c. menghantarkan rangsang cahaya ke

otak

d. memperkecil bayangan benda yang

masuk

Kemampuan lensa mata untuk mencem-
,bung dan memipih disebut....

a. akomodasi c. relaksasi

b. kontraksi d. adaPtasi

Sistem saraf autonom terdiri atas ....

a. otak besar dan otak tengah

b, serabut-serabutsaraf

c; otak dan sumsum tulang belakang

d. saraf simpatik dan saraf parasimpatik

Warna mata seseorang ditentukan oleh ....

a. sklera c. koroid

b. kelopak d. iris

PerJalanan impuls pada gerak refleks saat

kita batuk adalah .,..

a. reseptor -+ sel saraf motorik -+ otak

besar -r sel sarafsensorik -) otot

b. reseptor -+ selsaraf sensorik + otak

kecil + selsaraf motorik + otot'

c. reseptor + sel saraf sensorik+
sumsum lanjutan -+ sel saraf motork

-+ otot

d. reseptor -+ sel saraf motorik -+

sumsum tulang belakang -+ selsard

sensorik + otot

12.

14.

15.

a. 1

b.2
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Saraf yang membawa rangsa- j2-
indera ke pusat saraf disebut

a. saraf sensorik

b saraf asosiasi

. saraf motorik

C saraf tepi

.lawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!
- Apa yang dimaksud miopi, hipermetrooi, dan presbiopi? Jelaskan cara mengatasinya!

Jawab:

- apa yang terjadijika ovum dibuahi oleh sperma dan apa yang terjadijika ovum tidak dibuahi
cleh sperma?

Jawab:

Jika kita habis berada di tempat yang terang kemudian masuk ke dalam ruangan yang

gelap, maka sesaat mata kita sukar melihat benda-benda yang ada, mengapa hal initerjadi?
Jawab:

Jelaskan fungsi dari pupil pada saat mata dipakai untuk melihat!
Jawab:

Pada saat cuaca dingin biasanya orang sering buang air kecil, sebaliknya saat cuaca panas

orang berkeringat, mengapa hal ini dapat terjadi?

Jawab:

Selaput pembungkus otak disebut
a. pleura

b meninges

c. perikardium

d membran plasma

Ke(latanSlswa :..,..,,,,...,.

Iu(as Proyek t.-.,....,...,

Latihan Ujl Hompetonsl : .....,.,.,..,.

Catatan Guru
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AdaptasiMakhluk Hidup

Kemampuan suatu makhluk hidup untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut
adaptasi. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi
dengan lingkungan akan tetap lestari, dan jika
makhluk hidup itu tidak dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan lingkungan akan musnah.
Kelestarian suatu jenis makhluk hidup itu
tergantung dari kemampuan berddaptasi. Manusia
beradaptasi ter:hadap lingkungan dengan
kecerdasan otaknya:
1. Orang eskimo beradaptasi:

a. Pakaian dari bulu
b. Makanan daging atau ikan
c. Rumah tanpa ventilasi

2. Menghadapimusim dingin atau musim hujan:
a. Dibuatnya pakaian baju tebal
b. Diciptakannyapayung

3. Daerah perkotaan:

a. Dibuat jalur-jatur hijau
b. Dibuat taman-taman yang ditanami

berbagaimacam tanaman
c. Perumahan dengan lingkungan sejuk
Habitat adalah tempat hidup atau lingkungan

suatu makhluk hidup di mana makhluk hidup itu
biasa terdapat. Contoh:
1. Habitat ikan mas di air tawar
2. Habitat ikan betok di air rawa
3. Habitat tanaman bakau di pantai
4. Habitat nipah di pantai
5. Habitat penyu di laut
6. Habitat kura-kura didanau atau di rawa
7. Habitat cacing tanah di tanah yang basah
8. Habitat belut rawa dilubang-lubang
9. Habitat pacet di darat

Manusia mempunyai kemampuan
beradaptasi yang melebihi makhluk lain di dunia,
dan manusia saat ini merupakan satu-satunya
spesies yang paling dominan dan beradaptasi
dengan kemampuan otaknya.

Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri
terhadap lingkungan, terjadi perubahan-perubahan

diantaranya:

1. Perubahan bentuk
2. Perubahan warna

3. Perubahan tingkah laku
4. Perubahan fungsr faal tubuh

Adaptasiyang sudah kita kenal ada 3 macam:
1, AdaptasiMorfologi

Yaitu penyesuaian makhluk hidup
terhadap lingkungan dengan bentuk tubuh
dan alat-alat tubuh. Adaptasi ini paling
mudah dapat diamati dan dikenal, di
antaranya:

a. Adaptasi Morfologi pada Hewan
1) Bentuk tubuh/ukuran tubuh

a) Lonjong

b) Pipih

c) Bulat
2) Bentuk paruh

a) Tajam

b) Pipih

c) Berkantung lemak
3) Bentuk kaki

a) Berkuku tajam
b) Bentuk jari

c) Berselaput renang
4) Bentuk daun

a) Lebar

b) Tipis

c) Tebalkecil
5) Bentuk batang

a) Berongga uoara

b) Bersaluran uda.a
6) Bentuk akar

a) Panjang-par ar3
b) Lebat akarnya
c) Berakar pan1ang

7) Alat-alat tubuh

a) Bersirip

c) Bersisik

b) Tak berkaki
d) Mempunyaipentolan

B) Adaptasi morfologi bentuk tubuh
a) Bentuk tubuh ikan, lonjong,

agar muddh bergerak di
dalam air.

b) Bentuk batang tanaman
kangkung bersaluran udara
untuk kebutuhan oksigen.



9) Adaptasimorfologibentukparuh
a) Paruh burung pelatuk, tajam

dan kuat untuk melubangi
pohon.

b) Paruh burung elang, tajam
kuat, ujung paruh atas agak
bengkok untuk mencabik
daging.

10) Adaptasi morfotogibentuk kaki
a) Jarikakiburung pelatuk, dua ke

depan dan dua ke belakang
untuk memanjat.

b) Kaki katak berselaput untuk
berenang.

1'l) Adaptasi morfologi bentuk daun
a) Daun genjer, lebar tipis untuk

penguapan air (transpirasi).

b) Daun xerofit, daunnya kecil-
kecil untuk mengurangi
penguapan.

12) Adaptasimorfologi bentuk batang
a) Batang berduri dan meng-

gembung untuk mengurangi
penguapan dan menyimpan air
(kaktus),

bi Bentuk batang eceng gondok
berongga udara, tempat saluran
udara.

13) Adaptasi morfotogi bentuk akar
a) Akar rumput xerofit panjang-

panjang.

b) Tanaman bakau berakar
tunggang untuk membantu
pernapasan.

14) Adaptasi morfologi alat-alat tubuh
a) lkan paus bersirip memper-

mudah laju dalam air.

b) Burung bersayap berbulu
panjang untuk terbang.

MorfologiBentuk Paruh

Elang Bebek

Keterangan gambar:

1) Paruh burung kakatua
Paruhnya sangat kuat dan tajam
untuk memecahkan bui-bijian (biji
kenari) daun ujung paruhnya

melengkung digunakan untuk
memanjal

2) Paruh burung pipit
Bentuk paruh pendek kuat
digunakan unfuk memecahkan kulit
biji(bijipadi).

3) Paruh burung petikan

Bentuk paruh besar, tajam dan
berkantung minyak, digunakan
untuk menangkap ikan, kantung
lemak untuk menyimpan ikan
sementara sebelum ditelan supaya
tidak lepas.

4) Paruh burung elang
Beniuk kuat tajam, ujungnya
runcing dan bengkok untuk
mencabik daging.

5) Paruh bebek
Bentuk pipih bagian pinggir sepertr
sisir untuk menyaring airdan lumpur
supaya air dan lumpur tidak masuk
ke ternbolok-

MorfologiKaki Burung

=1,'

7L- il
:a:i \,

Pipit

ffi-
Kakatua

Kakatua Ayam

Pipit Pelikan

A,' t{
@&*, ,q,;j"

Ela ng Bebek

Keterangan gambar:

1) Kaki burung kakatua
Jari-jarikakinya dua jari ke depan dan
dua jaike belakang, dEunakan untuk
memanjat.

2) Kakiburung pipit

Jari kakisatu ke belakang dan tiga
ke depan agak menguncup, diguna-
kan untuk hinggap bertengger dr

ranting

3) Kaki ayam

Jari kaki satu ke belakang tiga ke
depan, jari mendatar dan kuat
digunakan untuk berjalan, kukunya
digunakan untuk mengais mencari
makanan di dalam tanah.

4) Kaki burung elang

Tiga jari ke depan dan satu jari ke
belakang, kukunya sangat kuatdan
tajam, bengkok (seperti kait) digu-
nakan untuk mencengkeram (menang-

kap mangsa) supaya tidak lepas

l
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5 Kakib,ebek

Jarr kakisatu ke belakang dar tiga

ke depan dan berselaput diounakan

untuk berenang.

Adaptasi Morfologi pada Tumbuhan
Kita ketahui bahwa habitat

:-nouhan berbeda-beda, ada yang hidup

r tempat yang banyak air (hydrofit), dl
':..pat ,.rang kerini; ixercfit), dari i:;
:3.ipat yang lembab (hygrofit).
' Adaptasi morfologi tumbuhan di

tempat yang banyak air (hydrofit)

a) Bentuk daun lebar-lebar dan

tipis

b) Banyak mulut daun (stomata)

c) Digunakan untuk penguapan
(transpirasi) atau penetesan air
(gutasi)

d) Batangnya bersaluran dan
berongga udara untuk
keperluan oksrgen

2 Acaptasi morfoiogitumbuhanxerofit

a) Beniuk daun kecil dan tehal

b) Stcmata sedikit atau bahkan

tidak mempunyar stornata
cj Permukaan daun berselaput

lilin yang tebal untuk
mengurangi penguapan

: Daun kadang-kadang berubah

menjadi sisik, bulu atau duri
(mencegah penguapan) dan

luga untuk menanqkap embun.

Contohnya kaktus.

e, Akarnya panjang-panjang dan
daunnya leL,at untuk
memperoleh air Contohnya
akar jampang atau tanaman
gurun.

: Adaptasi morfoiogl tumbuhan
hygrofit

Morfologi tumbuhan hygrofit hampir
sama dengan tumbuhan hydrofit.

a) Daun tidak terlalu lebar, dan

tipis

b) Stomata banyak

c) Dapat melakukan gutasi

d) Daun dilapisi Iilin yang tipis

Adaptasi Fisiologi
Yaitu penyesuaian makhluk hidup

:=:^aCap lingkungan dengan fungsi alat-alat
;.3'rn. pada umumnya dengan enzim-enzim.
ren/esuaian secara fisiologis sulit diamati

karena menyangkul'!" ls '3a :-:.tr seperti
biokimia (reaksikiria -e .-: :^: -+nzim
pencernaan.

Adaptasi fisiologi antai'a air
a. Hewan herbivoi'a

Mempunyai enzim selulosa, untuk
menguraikan zat selulosa sebagai
penyusun dinding sel tumbuhan Contoh:

kambing, kijang kelinci, kuda.

c. Hewan karnivora

Mempunyai enzim untuk mencerna
daging. Contoh: harimau, srigala, burung

elang, beruang.

c. Cacingteredonavalis

Pada mulutnya terdapat gigi semacam
gergaji (kikir) untuk mengebor kayu dan

di dalam usus terdapat enzim-enzim
selulosa yang menguraikan kayu,

d. Hewan uter

Hewan ini bentuknya seperti caciRg,
melubangi pohon, kayu yang telah
dimakan didalam usus dicernakan oleh
enzim selulosa

e, l-1ewan flagellata

Hewan bersel satu yang mampu
menguraikan kayu, biasanya terdapat
dalam usus rayap (membantu men-
cernakan kayu dalam usus rayap),

3. AdaptasiTingkahLaku
Yaitu penyesuaian makhluk hidup

terhadap lingkungan dengan perbuatan,
gerak-gerik, tingkah laku.

a. Adaptasitingkah laku di darat:

1) Anak rayap sering menjilati dubur
rayap dewasa ,

2) Rayap sering memakan kembali
kulitnya yang mengelupas.

Ayam setelah makan biji-bijian
sering memakan kerikil.

Cicak suka mematahkan ekornya
(autotomi).

Bunglon merubah warna tubuhnya
untuk mengelabui mangsanya
(mimikri).

Lengkibang serlng menggulung
tubuhnya untuk melindungi bagian
perutnya yang lunak.

Beruang kutub sering meiakukan
t Cur panjang pada waktu musim
i rgrn (hibernasi).

- a' boa suka menggulung
-a.gsanya agar tidak lepas

4)

6)



4) Daerah getap:

a) Saprovora -+ pemakan

benda yang telah lapuk
b) Karnivora -+ hewan pemai

daging

Contoh hewan dasar a-:
gelap)

a) lkan (Oprsffi oproctusgrimatdi)
Hidup di Samudera Ailantik
pada kedalaman 400 meter,
matanya menyerupai teleskop.

b) lkan kapak (potyipnus
asferordes)

Terdapat di pasifik utara,
mempunyai organ yang
bercahaya.

c) lkan(Cauloleprslongrdes)

Mempunyai rahang besar dan
bergigibesar.

d) lkan.ekor raksasa (Gigantura
vorak)

Mempunyai mata teleskopik.
e) lkan sungut gada laut

Mempunyai bintik indera pada
ujung sungut sebagai
pemancing raksasa.

f) Mulut besar sidat penelan
( Grasfoosfo n u s b ai rd i i)
Mampu menelan mangsa yang
lebih besar dari tubuhnya.

d. Kadar Oksigen
1) Makin dalam suatu perairan makin

berkurang kadar oksigennya. U ntuk
bisa hidup kemampuan beradaptasi-
nya harus makin besar.

2) Adaptasisecara ketat hanya terjadi
pada hewan air yang bernapas
dengan insang.

e. Arus Air
Arus air mempengaruhitekanan air.

Bila arus air kuatmaka tekanannya besar
dan sebaliknya. Di daerah arus deras
hanya ikan-ikan kecil dapat yang ber-
gerak lincah dan dapat bertahan hidup.

Adaptasi Tumbuhan di Air
Tumbuhan yang beradaptasi dengan
lingkungan air terdiri dari:
a. Tumbuhan Terapung

Tumbuhan yang terapung mempunyai
rongga pada bagian batangnya. Contoh:
1) Azolla pinata

2) Plsfia (kayu apu)

3) Salvinia natans (paku sampan)
4) Sargasum

5) Eccus gondok (Etchornial
6) Spirodella

7) Nelumbunucifera
b. Tumbuhan Tenggelam

Akarnya melekat di dasar.
Contoh:

1) Hydrilia

2) Fucus

3) Cabomba

c. Tumbuhan yang Akarnya di Dasar,
Daunnya di Permukaan Air

Tumbuhan yang akarnya melekat di
dasar dan daunnya di atas permukaan

. air (pada umumnya bersaluran udara.
Contoh:

1) Teratai 3) Kangkung
2) Typha 4) Bakau

Penyesuaian terhadap Lingkungan
Darat
lulakhluk hidup dipengaruhi oleh.
a. Persediaan air
b. Suhu

c. lklim/ketembaban
d. Faktor tanah

Makhluk hidup akan cepat mati apabila
kekurangan air daripada kekurangan
makanan.

Cara-cara tumbuhan mengurangi
penguapan air:

a. Berdaun kecil-kecil, tebal, stomata
sedikit, bertapiskan litin.

b. Menggugurkan daun atau batangnya
dan daunnya tidak tampak dipermukaan
tanah.

c. Kulit luar (kutikula) tebat dan berbutu.
d. Stomata terletak di bawah permukaan

daun atau cekungan.
e. Menggugurkan daunnya saja

(contohnya: pohon jati)

Contoh tumbuhan yang hidup di tanah kering
(gurun): kaktus saguaro, rumput.
Cara-cara tumbuhan yang hidup di tanah
basah (hydrofit)

a, Berdaun lebar dan tipis.
b. Stomata banyak, terdapat di permukaan

atas maui:un di bawah permukaan daun.
c KaCang-kadang sering meneteskan air

pa:a bagian tepi daun (gutasi). Contoh:
m rn:i

4) Valisneria

5) Chara



- :erkembangbiakan secara Generatif
Organisme yang berl<enrbang brak secara kawin (generaiif) rrieliputlberbagal;er s ' =r:c'ata

.=^ katak, reptil, burung, dan manial,aioan averlebrata, sepeltt cacing tanan ieDaila,ap,

, arg dll.
perkembangbiakan secarA generaiif brasanya rnelibatkan dua induk Oien karena itu sifat

.:: j;unan hasrl perkembangbiakan merupaKan gabungan dari sifat kedua induknya, sehingga

:,:at bervariasi.

Selain berkembang biak secara generatif aiau rregetatif, ada sebagian makhiuk hidup yang

- ='<embang biak secara keduanYa.
perkembangbiakan dengan cara generatrf dan vegetatif amat jarang terladi pada hewan.

". amun, pada beberapa jenis tumbuhan dapat terjacli dengan kedua cara tersebut, misalnya lumut

:ar tumbuhan hijau.

Beberapa contoh makhluk hidup yang dapai melakukan perkembangbiakan dengan cara

;=neratif dan vegetatif sebagai berikut.

= Hydra; secara generatif dengan membentuk ovarium dan testis, secara vegetatif dapat

membentuk tunas.

: Lumut dan tumbuhan paku; secara generatif dengan membentuk sperma dan ovum, secara

vegetatif dengan membentuk spora.

: Tumbuhan Oili lmangga, jambu, dan jeruk) secara generatif dengan membentuk biji dan

secara vegetatif dengan cangkok.

lndividu lartrrv
I 

menghasilkan

lndivirtu (il
lfv

+ 
menghasilkan

rnaiitau (Crrrvlwu 
v

+ 
menghasilkan

Dan seterusnYa

G amb a r: Ske m a perkemba nga n vei g etatif

Mengenal adaptasi hewan dan tumbuhan.

Alatdan Bahan:
perhatikan word square di bawah ini, carilah kaia-kata :ang sesuai untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini!

\7n\7
lndrvidu I I nrenghasilkan

J'
//A /,=.((c)) - (D)
\\7 lt \7

lndividu I I menghasilkan
+b
\,, ,A\X rA)
//E \\ T-l ':4/N/ I I menohasilkan

lndividu .J l-

lndividu @
Dan seterusnYa

Gambar: Skema perkembangan generatif

[.
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Lstihsn #ii tdtrre'apetensi 4

:, Berilah tanda silang (x) pada huruf e, ii. c, atau d pada jawaban yang benar!
' vVarna beialang di persawahan pada

musim penghujan cenderung berwarna
nijau sedangkan di musim kemarau
berwarna kecoklatan. Hal ini merupakan
salah satu usaha untuk
rnen,pertahankan diri dari seiranoan .. .

a adaptasi

b reboisasi

c eksploitasi

C eksplorasi

- Perhatikan gambar di bawah inil

Serangga yang
mempunyai tipe
mulut seperti gambar

tersebut adalah ....

a. walang sangit
b. kutu rambut

c. kupu-kupu

d. nyamuk
Dl bawah ini merupakan contoh adaptasi
tingkah laku, kecuali ....

e lebah madu menjaga suhu
sarangnya agar tetap konstan

o paus akan muncul ke permukaan

untuk menghirup oksigen
3 bentuk paruh dan kaki burung yang

disesuaikan dengan makanannya
a tumbuhan putri malu akan menutup

ketika disentuh
3erikut ini adalah alasan mengapa
t:mbuhan dan hewan langka perlu
crlestarikan, kecuali ... 

"

a menambah koleksi bagi par"a

penyayang hewan dan tumbuhan
b menjamin tersedianya plasma

nutfah

c mempertahankan atau menambah
keindahan alam

C mempertahankan jumlah tumduhan
dan hewan

:Captasi yang dilakukan oleh ikan ai;-

a,-:t terhadap kadar agaram adalah .

a meminum sedikit air dan
men geluarkan sedikit urine

: merninum banyak air dan
me ngeluarkan banyak urine yar:
enaer

c meminum banyak air dan
mengeluarkan sedikit urine yang pekat

C meminum sedikit air dan
mengeluarkan banyak urine yang
encer

Perhatikan gambar kaki di bawah ini!

j,y- eh\f,",#
IilIiltv

Bentuk kaki yang sesuai untuk memanjat
ditunjukkan pada nomor ....
al

b. lt

c. lll

d. tv
Pada siang hari yang panas, kerbau
senang berkubang pada air berlumpur:
Kesenangan kerbau tersebut ternrasuk
penyesuaian diri ...
a. terhadap air
b. secara morfologi
c. secara fisiologi
d. secara tingkah laku
Contch peristiwa mimikri, yaitu bentuk
adaptasi ....

a. fisiologi pada herbivora
b. tingkah laku pada cicak
c. tingkah laku pada pohon jati
d. tingkah laku pada bunglon
Perubahan ekosistem dapat terjadi karena
dilakukan oieh manusia. perbuatan
manusia yang bersifat positif dalam
mengelola ekosistem lingkungan Jakarta
adalah....
a. menggalipasirdan tanah merah untuk

bahan bangunan gedung-gedung'
bertingkat

b membasmi organisme penyebab
cemam berdarah dan flu burung

: ,-nembuat hutan kota di daerah yang
'-2r /ak asap kendaraan

: *siebang pohon dijalan-jalan secara
::s:r-besaran untuk membuat jalur



Mulut pada nyamuk termasuk tipe . .

a. penggigit

b. penghisap

c. penjilat

d. penusuk dan penghisap

Bentuk adaptasi ikan yang hidup di air
antara Iain....
a. tubuhnya bersisik
b. bernapas dengan insang

c. tubuh streamline
d. memilikilabirin
Ciri-ciri tumbuhan xerofit antara lain

a. berdaun kecil, tebal, berlapis lilin,

dan akar panjang

b. berdaun tipis, kecil, berlapis lilin,

dan sedikit stomata
c. berdaun lebar, tipis, berlapis lilin,

dan sedikit stomata
d. berdaun lebar, tebal, berbulu, dan

akar pendek

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah inidengan jetas dan benar!
1. Mengapa kemampuan berkembang biak tikus lebih tinggi daripada gajah?

Jawab:

2. Jelaskan perbeciaan antara adaptasi dengan seleksi alaml
Jawab:

Mengapa makhluk hidup melakukan adaptasi?
Jawab:

Bagaimana hubungan antara seleksialam dan adaptasi?
Jawab:

Jelaskan pengertian adaptasi morfologidan adaptasifisiologiserta berikan dua contoh masing-
maSing adaptasi tersebut!

Jawab:

21 Yang bukan termasuk acap:as 's : :3 s

aCalah

a kucing memiliki peiciur:a- , a-:
tajam

b penglihatan yang baik pada :9,';1
malam

c. bunglon memiliki beberapa c ciren
untuk merubah warnanya

d. kaki bebek berselaput u ntu k

berenang

22. Semburan air mancur yang dikeluarkan
paus pada saat muncul di permukaan

air merupakan ....

a. air yang tidak dikeluarkan dalam

bentuk urin

b. sisa air yang diminum oleh paus

c. air yang telah diambil oksigennya

d. uap air sisa pernapasan yang telah
jenuh

t4

25

-asa

-':ci

-raun

:-, Jan

s rar

'-tzf

'a iarn

a-lak

: aiyak
.-^!^L
= udil

: ebih

3

Kegfatan Sltwr

Lrtlhan Ull l(ompotonrl

RATA.RAIA

Catatan Guru
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Penurunan Sifat pada Organisme

Percobaan Mendel (peletak prinsip genetika, Gregor Johan Mendel, Austria 1858-1866) Mendel

melakukan percobaan dengan menggunakan kacang polong darispesies Pisum sativum (ercis), dengan

^t^^^^,sidsdt t.

2 Bunganya sempurna sehingga sering

melakukan penyerbukan sendiri.

3 Cepat menghasilkan keturunan.

! Mudah dilakukan penyerbukan silang.

5 Memiliki pasangan sifat yang kontras, misal

sepertidi samping:

Noi

1

2

J

4

5

6

7

Bentuk biji

Warna b'rji

Warna polong

Bentuk polong

Posisibunga
Wama bunga

Ukuran pohon

BulatX keriput

Kuning X hijau

Hijau X kuning

Melepuh X lekuk

AksialX terminal

Merah X putih

TinggiX rendah

Dercobaannya:

' Parental-+

2 Filial(keturunan)-+

r Parental -+

P Bunga ungu

J

F, + Ungu

Tanaman tinggi X Tanaman tinggi

trr]JCM
Tanaman tinggi

Tanaman rendah X Tanaman rendah

(tt) J (tt)
Tanaman rendah

X Bunga putih

J

X Ungu

J
F+,2, Ungu, putih

M acam-macam lstilah Genetika
Untuk lebih memudahkan dalam mempelajarigenetika, kita harus memahamibeberapa istilah,

seperti:
' Parentum/parental (P): indut</orang tua

2 Fillium/fillial(F): ana[</keturunan

3 Gen: substansi hereditas dan merupakan senyawa kimia yang mempunyai sifat antara lain:

a. Mempunyai berat molekul yang sangat besar.

b. Sebagaizarah tersendiriyang terdapat dalam kromosom

c. Mengandunginformasigenetik.

d. Dapat menggandakan diri.

.: Dominan: gen yang menutup gen pasangannya sedemt<ian r-upa hingga ekspresi gen pasangannya

tidak tampak.

5 Resesif: gen yang tertutup gen pasangannya yang cc'r.:rar sehtngga ekspresinya tidak muncul,

tapibaru munculekspresinya bila kedua gen reses i c:r<--:-i oada satu individu.

3 Alel: gen-gen yang letaknya pada pasangal kr':-:s:-,ano homolog, pada lokus yang

bersesuaian dan mempengaruhi proses p?t..-:='i2' :?': saxia tapi dengan Cara yang

berlawanan. Contoh: Mm (M adalah alelm ia' s.:? '-,,3



7. Fenotif: sifat khas yang ter--,r-r a:au nyata listime',va)yang dimilikioieh suatu organisme. Sifat

ini btsa tampak olen mata . .',.^-:.a cunga, oe;tiuk hidung cisb), atau mernerlukan tes khusus

untuk mengidentifikasinYa

B. Genotif: susunan gen dalan' se slatu tndivtdu.

g. Gamet: sel kelamin (antan/betlna) yang sudah masak dan mengandung setengah darijumlah

kromosom tubuh.
.10. Homozigot: peleburan gamei jantan dan gamet betina yang membawa alelyang santa. Contoh:

MM atau mm

11. Heterozigot: peleburan gametlantan dan betina yang membawa alelyang berbeda. Contoh. Mm"

12. Back cross: atau persilangan balik yaitu keturunan F, yang dil<awinkan dengan salah satu induknya

atau yang bergenotif sama dengan parentalnya

13. Test cross: atau tes silang yaitu keturunan F. yang Cisilangkan kembalidengan parentalyang

homozigot resesif.

14. Galur murni: keturunan homozigot yang apabila disilangKan dengan keturunan yang lain selalu

menghasilkan keturunan yang sama (unggLtl)

1S. ADN: kepanjangannya adalah asam deoksiribo nukleat yaitu salah satu bentuk asam intiyang

terdapat didalam inti (nukleus) dan berfungsi atau bertanggung jawab dalam penurunan sifat dan

sintesis (penyusunan Protein).

1. Monoiribrida (Penyilangan dengan Satu Sifat Beda)

Antara tahun 1857-1865 Mendel melakukan percobaan dengan tanaman ercis (Plsum

sativum) yang kemudian dirumuskan hasilnya yang kemudian terkenal dengan "Hukum Mendel".

a. Hukum Mendel I (hukum segregasi)

b. Hukum Mendel ll (hukum berpasangan secara bebas)

Mendel terkenal sebagai "bapak genetika"

Contoh:
P -+ Merah

MM

Merah

Mm

X Futih

JM'
Merah

Mm

X

J

F,+

Fr- M m

M MM (merah) Mm (merah)

m Mm (merah) mm (putih)

Perbandingan genotifik F, = [vlM : Mm : mm = 1 
" 
2'. 1

PerbandinganfenotifikF, =merah : putih = 3 :'1

Darihasilplrcobaan ters'ebut, Mendel mengemukakan suatu hipotesa (dugaan sementara):

a. Tiap sifat dari suatu organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan (gen), satu dari

induk jantan dan satu lagidariinduk betina

b. $etiap- pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya, misalnya merah

atau putih, tinggi atau rendah dsb. Kedua bentuk alternatif disebut alel.

c. Dari pasangan tersebut satu alternatif bersifat dominan, yang akan menutup sifat pasangan

yang resesif.

d, Fada waktu pembentukan gamet masing-masing alelakan memisah secara bebas.

Pewarisan Sifat Menurut Hukum Mendel



D

G-+ B

F,+

Contoh 2:

e Galur murni mempunyat c'-ez ? /a:E sama, baik dominan semua Uniux mempermudah
maka gen dominan ditulis Cengan huruf besar misal MM, sedangkan i-esesif drtulis dengan
huruf kecil, misalnya mm

Dari percobaan tentang penyilangan n onohibrid ini, kemudian Mendel merurnuskan
Hukum Mendel I (hukum segregasi,

"Pada pembentukan gamet-gamet, kedua gen yang merupakan pasangan itu akan
dipisahkan atau disegresikan ke dalam dua sel."

Tes Silang (Test Cross)
Tes silang adalah penyilangan kembali keturunan F, dengan salah satu induknya yang

homozigot resesif.

Contoh 1:

Penyilangan individu betina hitam (BB) dengan jantan putih (bb)

P -+ Betina hitam (BB) X (bb)Jantan putih

1b
Bb (hitam)

Penyilangan individu jantan heterozigot (Bb) dengan betina putih homozigot (bb)
P -+ Hitam (antan) X Putih (betina)

Bb

G+ B,b
F, +

Jantan

Betina
B b

B Bb (hitam) bb (putih)

Hitam (Bb)= 'l

Putih (bb) - 1

Persilangan Balik
Bila keturunan F, disilangkan kembali dengan salah satu induknya atau terhadap individu

yang bergenotif sama dengan induknya.

Contoh:

Marmut betina hitam homozigot disilangkan dengan marmut jantan putih. Keturunan F, yang
jantan disilangkan kembali (back cross) dengan induknya yang betina hitam.

P -+ Hitam (BB) X Putih (bb)

J
F, + Semua hitam (Bb)

F, back cross = anak jantan hitam (Bb)X ibu hitam (BB)

Perbandingangenotifiknya = BB . Bb = 1 1

= 50%.50%
Perbandingan fenotifiknya = semua hitam

Di alam ini ternyata persilangan monohibi' ce i.?r, S3 i r menghasilkan fenotif 3 : 1. Hal ini

disebabkan antara lain penurunan "penurunan'r:='-:: :-

bb

b

B b

B BB Bb



Penurunan lntermediet
Penurunan intermediei drsebabkan karena adanya gen yang dominan tidak sempurna atau

tidak penuh, disebut juga semi dominan atau kodominan, sebaliknya juga karena alelanya b,ersifai

resesif tidak penuh.

Dalam keadaan heterozigot alel dominan tidak

secara sempurna.

Contoh 1:

Bunga pukut empat (Mirabilis ialaoa)

mampu menutupi pernyataan alel resesif

P-r

F,-

Merah (MM) X

I
Merah muda (Mm)

Keriput hijau

(bbkk)

Bulat kuning
(BbKk)

, Bk, bK, bk

Merah muda (Mm)

BK BK bK bk

BK

BK

bK

bk

BBKK

BBKK

BbKK

BbKK

BBKK

BBKK

BbKK

Bbkk

BbKK

BbKK

bbKK

bbKk

BbKK

Bbkk

bbKk

bbkk

Putih (mm)

F1 X F1 + Merah muda (Mm) 
f

Perbandingan fenotifnya = *"fh : merah muda : putih

= l'. 2 :1
2. Persllangan Dihibrida dan Polihibrida

' PaOa percobaan selanjutnya Mendel menyilangkan tumbuhan ercis dengan dua pasang sifat

beda, yaitu galur murni berbiji keriput warna hijau. Pada keturunan F, ia mendapatkan tumbuhan

yang semuinya berbiji bulat dan berwarna kuning sedangkan pada F, ia mendapatkan 4 rnacam

ien&itOengan perbandingan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau.

F2 -+

BiJibulat = $

Bijikeriput = [
P + Bulat kuning

(BBKK)

F, + Bulatkuning
(BbKk)

Gamet = B

M m

M MM (merah) Mm (merah muda)

m Mm (merah muda) mm (putih)

Warna kuning = l(
Warna hijau = k

X

I
x

+
iK

Perbandingan fenotifik Fr:

= -bulat kuning. : buhth'rjau : keriput kuning : keriput hijau

=$:3:3:1
Darihasilpercobaan ini Mendel merumuskan hukum Mendel ll (independent assofiment):
,,Blla dua indivtdu berbeda satu dengan yang tain dalam dua sifat atau lebih, maka

dlturunkdnnya slfat sepasang tidak tergantung dari pasangan yang lain (pemisahan secarit

bebas)".

Untut<,mencari generasi F, pada penyilangan dua sifat beda yang heterozigot dapat

menggunakan sistem garPu.

Contoh:
penyilangan ercis diatas dicaridengan metode garpu, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

P -r BbKk X BbKk

G -) BK, Bk, bK, bk

F2

i



BB

r l\r\

ZKK

1kk

1KK

2Kk

1kk

1KK

2Kk

1kk

Perbandingan fenotifik

= bulat kuning : bulat hijau

1 BBKK = bulatkuning

2 BBKk = bulatkuning

1 BBkk = bulat hUau

2 BbKK = bulat kuning

4 BbKk = bulat kuning

2 Bbkk 
= 

bulat hijau

1 bbKK = keriput kuning

2 bbKk = keriput kuning

1 bbkk = keriput hijau

keriput kuning
aJ

2Bb

bb

1. Kromosom dibedakan:

a. Autosom (kodeA)

b. Gonosom/kromosom sex (kodeXX

+wanita, XY -+ laki)

2. Jumlah kromosom manusia -+ 46 buah

(23 pasang)

a. Pria -+ 44A+ XYatau 22A..P.+XY

b. Wanita -+ 44 A+ XX atau 22 AA+

XX
3. Jumlah kromosom sel kelamin -+ 23

buah (haploid)

a. Sperma -+ 22 A+ X dan 22 A+ Y

b. Ovum -+224+X
Sifat ada yang diwariskan melalui kromo-

som autosom dan ada yang melaluigonosom

baik bersifat dominan maupun resesif. r

1. Sifat kelainan yang diwariskan melalui

, autosom dominan:

a. Brakhidaktili

b. Sindaktili

c. Polidaktili

d. Warna kulit, rambut, mata hitami

coklat

e. Rambut keriting

2. SifaUkelainan yang diwariskan melalui

autosom resesif

a, Gangguan mental(idiot, debil, dan

imbisil)

b. Thalasemia (kelainan rantaialfa dan

beta pada hemoglobin/Hb sehingga

Hb tidak dapat mengikat oksigen)

keriput hijau
I

c. Siclemia: sel darah merah berbentuk
bulan sabit dan penderita kekurangan he-

moglobin.

SifaUkelainan yang diwariskan melalui kromosom

seks:

a. Melaluikromosom X

1) Buta warna

2) Hemofilia

3) Anadontia

4) Sindrom Lesch - Nyhan

b. Melaluikromosom Y

1) Hypertrikosis

2) Hystrixgravior

KelainAn karena perubahan jumlah maupun

struktur kromosom:

a. Kelainan karena perubahan jumlah

kromosom

1) Sindrom Turner (44 A + XO)

2) Sindron Klinefelter (44 A + XXY)

3) Sindrom Down (45A+ XX, + a21)atau

(45A+XY+a21)
4) Wanita super (individu XXX)

5) lndvduXXXX

6) lndividu XYf dan XXYY

b Keiainan akibat perubahan struktur
{'3-:S3m
' S ::'cm Cat Cry

2 ='=J X

4.

Pewarisan Sifat pada Manusia

@) IPA TerPadu glt
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Tujuan:
Mencari perbandingan genotrf dan fenotif pada persilangan dihibrid.

Alatdan Bahan:
1. Dua buah kotak genetika dengan model gen berwarna merah (M), putih (m), biru (B), tlan

abu-abu (b), masing-masing g6 buah.

2 Kain penutup rnata

Cara Kerja:
1. lkatlah model gen sehingga membentuk gabungan MB, Mb, mB, dan mb sebagai qanrsr

individu F, !

2. Tempatkanlah dalam sebuah kotak 24 buah modet gen MB, 24 Mb,24 mB, dan 24 mb.
Sebutlah kotak inisebagaikotak betina dengan memberi label F!

3. Tempatkanlah ke dalam kotak lain sisa modelgen dan sebutlah kotak tersebut sebagai
kotak jantan dengan memberi labelGl

4. Kocoklah masing.masing kotak sehingga model gen itu bercampur seluruhnya!
5. Secara serentak ambillah dari kedua kotak tersebut pasangan modelgen dan canrpurkan

kedua pasangan tersebut! lngat, satu kali pengambilan hanya boleh satu pasang dari
masing-masing kotak.

6. Catatlah hasil kombinasi pasangan tersebut pada tabel di buku kerjamu! Contoh:jika
pada kotak jantan terambil pisangan mB dan kotak betina Mb, mat<a kombinasi gen
MmBb diberikan ijiran 1 dan seterusnya!

Ketentuan:
1. Model gen merah (M) merupakan gen yang membawa sifat warna merah pada biji dan

bersifat dominan.
2. Modelgen putih (m) merupakan gen yang membawa sifat warna putih dan bersifat resesif.
3. Model gen biru (B) merupakan gen yang membawa sifat bentuk biji bulat dan bersifat

dominan.

4. Model abu-abu (b) merupakan gen yang membawa sifat biji keriput dan bersifat resesif.
Pertanyaan: 

_

1. Bagaimana perbandingan genotif hasil persilangan tersebut?
Jawab:

2. Ada berapakah jumlah macam fenotif yang muncul? Tuliskan perbandingannyal
Jawab:

3. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut?
Jawab:
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Tujuan:
li4engamati bagian tubuh dari manr:s,a ::'r'ri.:i, i-nenet'ttuliali ::if:;i 1ir-';1,_f ir,'r ' r' .-

Langkah Kerja:
1. Perhatikan beberapa sifat manusra .vang dapat diturl;-rkan parl:; i=i:e i i;eiiiriiil

Tinggibadan

Warna kulit

Pipi

Daun telinga

Rambutkepala

Bentuk rambut

Lidah

Hidung

Pendek

Berpignren

Berlesung pipit

Tidak menggantung

Botak

Keriting, ikal

Dapat menggulunil

Besariiebar

Jangkung

Tida!.i berpigmen
Tidak berlesung pip!t

fu{enggantur:c

Tidak b*tal,.

!-urus

Tidali dapat rle nggulur.rg

Keciilsernpit

Lakukan pengamatan terhadap anggota i<eluargarni"i, r'r-.lil::ri C::li ilii l.'api:1., :ijili!:i:.ri,iir,
dan terakhir dirimu sendiri mengenai bagiarr iubi,iir ij; aia:l
Catatlah hasilpengamatanmu pada tabelyang ada (sifetd,:nr!n:rii1*rig;ar:iii:ie liiiarr,l.rn
sifat resesif dengan tinta merah)!

4. Kumpulkan pada bapak/ibu guru di seknlairrri-r -:=te!:,:h:::1r: iirrtei., ll:q:.:t j;:,'5i1r;,'f

diberikan!

Pertanyaan:
1 . Adakah sifat dominan yang terdap:i ilrrra i! rESCia i'.eiueig=r:-r u'. i*liiii.l,':r r irli:;1 :;ir'-:,

Jawab:

2. Di antara anggota keluargamu, siapakai'iA 'r ..'i .r'-'..,?r : ilt ':1r,r'i'rii:arr palipg llanrr:i,.'i

Jawab:

3. Sebutkan sifat resesif yang berhasii kamu oaoati<an pada anggota keluarqamul
Jawab:

4. Kesimpulan apa yang kalian peroleh ria.

Jawab:

2.

a
c.

Tabel Pengamatan:

iriY.'{fsitn,ii{ffi A,n a k k*,2,'['':,Ar{e f r-b"e

1

2

3

4

5

6

7

8

Tinggibadan

Warna kulit

Pipi

Daun telinga

Rambut kepala

Bentuk rambut

Lidah

Hidung I

iil.
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'3 rgkat

Ada sifat yang intermediet yaitu ....
a. dagu bercelah

b. kulit hitam

c. mata cokelat
d. rambut keriting

15. Sifat warna bunga merah dan bentuk

biji lonjong merupakan contoh ....

a. fenotif c. genotif

b. gen d kromosom

Seorang anak lahir dari rahim ibunya.

Oleh karena itu, sifat yang dimilrkinya

selalu....
a. lebih banyak ditentukan oleh

ayahnya

b. lebih banyak ditentukan oleh sifat

ibunya

c. ditentukan oleh sifat ayah dan

' ibunya

d. tidak dipengaruhi oleh sifat yang

dibawa ayah dan ibu

Pada bioteknologi, pemanfaatan
mikroba untuk produksi pangan adalah

dalam pembuatan....

a, susu kedelai dan tempe

b. sari buah dan tape

c. yoghurt dan tempe

d. yoghurl dan sari buah

Perhatikan bagan persilangan bunga

berikut!=s 
@

lal \,zn'./ m m

imeran)rfU) {Rutih)

F, Mm (merah)

Turunan pertama (F,) pada persilangan

di atas berbunga merah Hal ini

menunjukkan bahwa .

a. F, hanya mewarisi sifat dari induk A

b. F, hanya mewarisi sifat induk B

c. sifat putih dominan terhadap merah

d. sifat merah dominan terhadap prt n

Pada pembibitan sapt, penerapa'
teknologi reproduksi yang bertuiua:r

memperoleh bibit barq dengar
keseragaman sifat yang sama le:'
cepat dan lebih banyak dalam t';a<:-

yang relatif singkat adalah ...

a. kultur jaringan

b. hidroponik

c. inseminasibuatan

d. transgenik

Kambing berbulu hitam (Hh) d,silangkan

dengan kambing berbulu putrh rhr). Gamet

pada persilangan tersebut ada al .

a. Hh dan hh c. h dan h

b. Hh dan Hh d. H dan h

Marmut berbulu hitam (MM) halus (SS)

disilangkan dengan marmut berbulu putih

(mm) kasar (ss) menghasilkan Fl
semuanya berbulu hitam halus. Jika
sesama F,, disilangkan maka marmot
berbulu hitam halus heterczigot sempurna
pada diagram ditunjukkan oleh nomor....

a. , 1 dan 16 c. ,4,7, 10, dan 13

b. Zdan5 d. 1,6,11, dan 16

22. Jika sifat pendek dilambangkan dengan

huruf P dan sifattinggidilambangkan dengan

huruf p, maka individu yang heterozigot

lambang genotifnya adalah ....

2A

)1

16

17.

2318, Biji kacang berbentuk bulat warna hijau

disilangkan dengan kacang yang berbentuk

lonjong warna kuning, milka semua
keturunan pertamanya (F,) kapang
berbentuk bulat warna kuning. Jika
keturunan pertama dikawin kan sesamanya,

perban-dingan fenotif biji kacang bulat
kuning : bulat hijau : lonjong kuning :

lonjong hijau yang dihasilkan pada F2

a. PP

b. Pp

adalah .-.

a. 3:1

c. pp

d. PP dan pp

c. 1:2.1

c. 120

d 240

t4.
b. 12.3.'1 d. 9:3:3:1
Jeruk berbuah manis (MM) disilangkan

dengan jeruk berbuah asam (mm). F1 yang

dihasilkan adalah jeruk berbuah manis

(fv1m) Jika sesama F, disilangkan
dihasilkan keturunan kedua (Fr) sebagai

berrkut
M m

M MM Mm

m Mm ,mm

: ce'cleh 240 keturunan, jumlah

-- e^, ,'a\g berbuah manis heterozigot

19.

BS Bs bS bs

BS 1 2 3 4

Bs 5 6 7 8

bS I 10 11 12

bs 13 14 15 16

Kiki

- 
-US

,_ _'crdt

: : rcela h



EflB6
Bioteknologi

,A\
(€XKilas Ballk\r/

Tempedan keju tentunya bukan menjadimakanan

yang asing lagi bagi kamu. Pembuatan tempe dan keju

merupakan salah satua contoh pemanfaatan bioteknologi

dalam bidang pangan. Bioteknologi tidak terlepas dari

mikroorganisme sebagai subyek (pelaku).
Mikroor$anisme yang dimaksud adalah virus, bakteri,

cendawan, alga, protozoa, tanaman maupun hewan.

Tahukah kamu pemanfaatan bioteknologi dalam

kehidupan manusia? Dan apakah yang dimaksud

hidroponik dan aeroponik? Untuk lebih jelasnya, pelajari

materiberikut!

dar l(ompetcnsi

2. Memahanrikelangsunganhidupmakhlukhidup.

z\
SiKompetcnsi Darar

2.4 Mendeskripsikan penerapan bioteknologidalam mendukung kelangsungan hidup manusia

melalui produksi pangan.

@$"n"nrman Nilai Budaya dan Karakter Bangsa

Diharapkan mampu untuk mengembangkan: rasa ingin tahu, kreatif, komunikatif, kerja keras,

disiplin, gemar membaca, inquiri, dan peduli lingkungan.

z\
//zs-\

qfeta Konsep

€$*"

IPA Terpadu 9/l
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iv'likioorganisnt* tersebut meliputi bakteri dan
,j a il 
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g 3, 1,q. fuI i k roo r g a ni s m e pe n g h a s i I p rotei n

:ai tunggal antari lain: bakteri Methylophilus

niaikyloiraililus banyak mengandung asam

r':i-iiiieai yang tinggi sehingga digunakan

=riragri 
makanan temak, ganggang hijau (Chle

ieila) digunakan sebagai obat atau makanan

silpiemen karena mengandung protein yang

saiigat tinggi. Spirulina juga sebagai sumber

protern.

3. Fenghasil HnergE

,: t)
!'":-9')

. :,,,1r., 1.1i ;alii lj:!

i,li'iiLlk

mikroba...\Etali|,

"Wnmetana

fermenter

/}lttl
L.-J

lmitloU'J*
YttF Y-:,+rWW

i, :i ir1 i) t;r i: I'i(;ssr- pembu atan biogas

*,:leiep;a ir"ril(roorganisme melakukan

;)ii)1:c:-i iri"rrientasi dan menghasilkan zat

ciilar-:ili il"risainya alkohol. Bahan baku

i-i ir i ir 5 ii.t'ie n a I ks h s I ad a I a h ka rbo h id rat,

i:!iiliti(t:!c, ;rl;:u zat tepung lainnya, yang diberi

iiri!.ricili:;-aiii$me berupa sel ragi
,,i;;! teiait:ycr.s) rtanol merupakan bahan

ir;*ll; i;:ii qasohol. Gasohol adalah bahan

ir,,:'ri;: u:l,',g iainah lingkungan. sumber
.,iiii,:r'ir;1iif iainnVa adalah biogas. Biogas
: r,.,LiDir,i}t tlii.-:l iletana hasil penguraian
:'. i:). :1.^:i),J i'! i iil a it i li s eca ra a n a e ro b o le h

;. : i ;1 i.r1..r i:-: :r i-i i 5 irl e. $ ar fn p a h ya n g d a pa t

', .. 4"

:i-r'ri'irftn.l



digunakan sehagai bicqas l'ciaiiiii ':!:'- ' '
Keuntungan penagr-ill rarl ' 1:-'6r;:'

Feng hasi i Ar"rtll:i*li Ec

Aniibictik peni:;iiiir ri!h r:iiiii''-' i'r" : I, -'
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C e p h a ! o s p orium ni e n g h ii -t ; i l; ;.: :' ;" 1.I Ii ; I ; I I :
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streptomisirr untuk ol:at l'3C'

",,.;"airair!ii:iri l
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oksigen untu
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!i irI i-:ll . I'k i. i'i3.1

menguraikan limbah

ditambahkan klorin .-
untuk mematikan

mikroba penyebab -&-1
penyakit



7. Meningkatkan Produksi pangan

Pada akar tanaman polong-polongan terbentuk bintil-binii zr?- .?.,E kar-ena terdapai bakter"i
Rhizobium. Bakteriini mampu menanrbah nitrogen dari udara yanc sa:car orperlukan oleh tanaman.
Saat iniditemukan dan dikembangkan strain (galur) bakteriya.,g marp, menambah nitrogen secara
efektif. Bakteri tersebut diberi nama legin, yang dapat disimca. ia.'r cibiakkan dalam medium.
Legin digunakan dengan cara disebarkan di sar,vah

Di alam terdapat organisme yang dapat meneinfe<si * 
a - 

=dapat menyerang dan mematikan ulai ;vano :r.- ..: - 
=- =hidup dikenal dengan pengendaltan secai-a D : l: ,:= - ::

Aeroponik merupakan cara bercoctt ..a-=*

suatu ternpaiyang dijaga kelembabann\,a :,a- :=-
pupuk yang mengandung nutrisi tanaman l..,= = -

Rekayasa Genetika

Sifat makhluk hidup tersimpan dt zzz* :=-
kromosom. Mengubah-ubah gen makr tr_. - :_: :
genetika meliputirekombinasi DNA ir:s s= :.-
1. RekombinasiDNA

Gen adalah sepenggal DNA va..-: - 
=-.--- 

_. : - : -:
untuk memasukkan gen ke dalam se s.s=-=- :-:.=" :
DNA. Teknologi rekombinasi gen diterapkan Ca a- :
tumbuhan dengan sifat baru.

2. Pembuatan lnsulin

,dnya bakieri B a c i l l u s t h u i ngrbnsc;
berantasan dengan jasa makhluk
cialian hayati.

Hidroponik ialah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media yang diperlukan
tanamnya. Keuntungan hidroponik antara lain tanaman bebas dari hami penyakit, ha-silnya terus
menerus, tanaman tumbuh lebih cepat, dan pemakaian pugrk bbih hemat.

Tabel larutan makro yang diperlukan Tabel taruhn mikro yang diperiukan

Tanarnan dibiarkan menggantdng pada
n:ffiErn tersebut disemprot dengan larutan
k hi air dan pupuk dapat dihemat;

Rekombinasiantara DNA manusia dan bakteriditbrapkan dalam pembuatan insulin. Gen
penghasil insulin manusia diambil dari DNA sel manusia. 

'Car"ny, 
DNA sel manusia dipotong,

sedang gen penghasilinsulin kemudian disambungkan pada plismid bakteri Escherichia coli.
Plasmid adalah DNA sirkuler (melingkar)yang mampu memperbanyak diri.

Hasil sambungan gen insulin dan plasmid dimasukkan ke dalam sel bakteri Escherichia coti.
Dengan demikian didalam selbakteri Eschenchia coli terkandung gen insulin manusia. Bakteri
tersebut disimpan di dalam medium khusus agar berkemoang liax dengan cepat, dan dapat
memproduksi insulin manusia. lnsulin tersebut dapat digunakaniebagai obat diabetes mellitus.

Selain gen insulin, gen manusia yang berhasil disambungkan ke bakteri adalah gen
pertumbuhan' Gen pertumbuhan adalah gen yang memproduksi h&mon pertumbuhan manusia.
Gen tersebut disambungkan ke dalam DNA bakteri Escherichia coli.

Hidroponik dan Aeropon ik

Monopotasium phosphat (KH2pC4)

Potasium nitrat(KNOr)
Kalsium nitrat (CaNO.)

Magnesium suifat (MgSOo)

Besisulfat lFeSOo)



3. Pembuatan Gen lnterferon
lnterferon adalah protein yang dihasiikan

oleh sel tubuh jika terinfeksi virus. lnterferon

merupakan senjata pertahanan tubuh terhadap

virus, karena dapaf menghancurkan virus, dan

menghambat pertumbuhan virus. Untuk

memproduksi interferon, gen penghasil inter-

feron didalam seldimasukkan ke dalam sel

Escherichia coli,Karena memperoleh gen in-

terferon, bakteri Escherichia coll mampu

memprod uksi interferon.

Pembuatan Vaksin Hepatitis
Hepatitis adalah penyakit radang hati

karena virus hepatitis. Virus hepatitis tersusun

atas selubung protein dan inti virus berupa

DNA. Selubung protein dibentuk oleh gen yang

ada dalam DNA virus, Jika bagian protein

masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh dapat

membentuk antibodi, Saat ini telah berhasil

diisolasi gen penghasil selubung protein virus

tanpa menghasilkan DNA virus, Caranya

dengan memasukkan gen tersebut ke dalam

ragi (Sacharomyees) sehingga sel ragi mampu

menrproduksi protein virus, Protein virus tanpa

Di.lA tidak berbahaya bagi tubuh,

Tumbuhan dengan Sifat Baru
Rekombinasi DNA juga dilakukan untuk

mendapatkan sifat baru pada tumbuhan.

Tumbuhan yang tahan ierhadap serangan

serangga karena menghasilkan zat inti

serangga, jika gen yang menghasilkan zat

insektisida ini berhasil disambungkan ke dalam

DNA tanaman budidaya, maka tanaman

budidaya ini akan menghasilkan insektisida

sehingga tahan terhadap serangan serangga.

Fusi Sel
Fusi sel adalah meleburkan dua sel

berbeda agardiperoleh sel baru yang memiliki

gabungan sifat kedua sel induknya.

Fusi Sel Manusia dengan Sel Tikus

Sel manusia yang difusikan adalah sel

penghasil antibodi, yaitu sel leukosit
(khususnya limposit). Meskipun ini dapat

menghasilkan antibodi, namun pembelahan-

Tujuan:
Menyelidiki kualitas susu.

nya lambat, maka perlu difusikan ke sel

kankertikus. Yakni selmieloma yang mampu

membelah cepai. Sel hasil fusi disebut
hibridoma.

Fusi Sel Tomat dan Kentang
Fusi pada tumbuhan karena Yang

difusikan bagian protoplasma, maka sering

disebut fusi protoplasma. Hibridoma yang

terbentuk dari tanaman tomat dan kentang

setelah ditanam menghasilkan tanaman baru

yang disebut tanaman pomato (potato and

tomato, yaknitanaman yang berbuah tomat

dan berumbikentang),

Dampak Bioteknologl
a, Dampak Poaltlf

1) Bioteknologi dapat mengatasl
kekurangan bahan makanan (misal

protein, dan vitamin).

2) Membantu mengatasi masalah
kesehatan, dengan adanya anti-
bodi, interferon, hormon insulin dan

lain-lain,

3) Menyediakan berbagai senyawa

organik seperti aikohol, asam
asetat, gula, protein, lemak.

4) Menyediakan energi, misalnya

biogas.

5) Memperbaikilingkungan,misalnya
bakteri pencerna limbah,

6) Mengatasi kesulitan memperoleh

keturunan (misalnya dengan bayi

tabung).

b. Dampak Negatif
1) Tidaksemuamasyarakatmenerima

bioteknologi.

2) Belum adanya hukum yang dapat
mengikuti perkembangan biotek"

nologi.

3) Ada kekhawatiran keterampilan
rekayasa gen dimanfaatkan untuk

kejahatan.

4) Munculnya organisme transgenik
yang belum diketdhui dampaknya

dapat mengganggu keseimbangan

alam.

B.

4.

o

5.

b.

7.

ll. Alatdan Bahan yang Diperlukan:
1. Larutan metilin biru 4. Gelas ukur

2. Air susu sapi 5. Tabung reaksi dan raknya

3. Pipet tetes 6. Termometer



LanEkah Kerja:
1 Siapkantabungrear<s,a^3bersihisteril.isilahdengan10mlcontohairsusuyanga(a-

diuji kuaiitasnya.

2. Teieskan ke dalam tabr,rg tersebut 1 ml metilin biru, goyangkan sehingga tercampu'

merata!

3. Peramlsimpanlah di tempat yang bersuhu hangat (37 derajat celsius)lAmati setelah '

jam,Zjam, dan 3 jaml

Berpikir Kritis:
1. Bila di dalanr air susu terdapat bakteri, bakteri ini akan meragi (memfermentasikan) guia

susu (laktosa) dan mereduksi warna metelin biru yang ada di dalam air susu tersebul

sehingga warna susu menjadi Iuntur.

?. Manakah air susu Yang mengandung

banyak bakteri yang warnanya cepat

luntur ataukah lama lunturnYa? 8 jam

6-8jam
2 -6 jam

Kurang dari2 jam

Baik sekali

Baik

Cukup

Buruk

Hasilpengamatan

V. Kesimpulan:
1. Manakah air susu yang berkualitas baik?

Jawab:

2. Tulislah alasanmu!

Jawab:

3. Berilah saran bagaimana caranya agar air susu itu aman diminum?

Jawab:

L

[.

Tujuan:
Melakukan penanaman sectra hidroponik.

Alatdan Bahan:
1. Kotak persemaian

2. Pot

3. Media tanam (pgsir, kerikil, dan lain-lain)

4- Arang sekam

5. Alat penyiram

6. Benih tomat

1. Siapkan media persemaian darr arang se(a- .,a-! :: a'c beri air, lalu taburkan benih

tomat yang telah direndam di atas media

2. Siramlah benih tersebut dan letakkar d la*:.' .z-J :-cab dan tidak terkena sinar

matahari langsung. Jika benih telah tu- : -- s'=- 
=- 

s:: :i'ari (pagi dan sore)!

3. Setelahbenihberumur2mlnggu.pir:a'.2'..='-'..=^l'.2.-'tdiisidenganmediatanam
yang telah disterilkan !

4. Selanjutnyapeliharalahtanamanterse:-::.-l=-:::a'-::'r-.'a yartudenganpenyiraman

yang rutin, pemberian nutrien, pembera^ =' =.- 
- )-- '2- z-.^ ,eng terbaik, pemangkasan

daun-daunyang tumbuh diketiak da-^ ::- :::::: - ":



!v. Pertanyaan:
1 . Apa furrgsi perendaman benth tanaman sebelum ciisernaikan?

Jawab:

2. Kesimpulan apa yang kalian peroleh darr percobaan tersebut?

Jawab:

A. Berilah tanda silang (Xlpada huruf a,

1. Pemanfaatanbioteknologidalambidang

kedokteran menghasilkan Produk
sebagai berikut, kecuali ....

a. insulin c. vaksin hePatitis

b. interferon d. protein sel tunggal

2. Makhluk hidup dikatakan satu klona

apabila ....

a. makhluk hiduP hasil dari
persilangan

b. makhluk hiduP hasil dari
pembastaran

c. makhluk hidup hasil dari reproduksi

seksual

d. makhlukhiduphasildarireproduksi
aseksual

3. Fusi sel yang telah berhasil dilakukan

adalah ....
a. bayi tabung dan domba dollY

b. bayitabung dan tanaman tomtang

c. antibodi monoklonaldan domba dolly

d. antibodi monoklonal dan tanaman

tomtang

Fusi antara sel limfosit manusia dengan

sel mieloma tikus menghasilkan . ..

a. insulin o. vaksin hePatitis

b. interferon d antibociiir',onoklonal

Jenis jamur yang digunakan untuk

membuat kecap adalah ....

a. Rhizopus c. Sacharomyces

b. Aspergillus d. Monilla sitopila

Menanam tanpa menggunakan tanah

sebagai medium tanamnya disebut ....

a. aeropontk c. kultur jaringan

b. hidroponik d. tumpangsari

Bagian yang diubah untuk mendapatkan

organisme dengan sifat sesuai dengan

keinginan kita adaral ..

a. habrtatny'a

b. makanannya

c. sumber ene:gtnya

d. maier genei knYa

b, c, atau d pada jarvaban yanE benar!

8 Mengembarrgnya roti akibat fermentasi,

karena khamir menghasilkan ....

a. glukosa

b. air

c. gas karbondioksida

d. gas oksigen

Bakteri sering digunakan dalam
rekombinasi gen karena memiliki sifat
berikut, kecuali ....

a. tidak memerlukan lahan yang luas

b. pemeliharaannya mudah dan murah

c. mampu berkembang biak dengan

cepat

d. memiliki plasmid yang mampu
memperbanyak diri

Penerapan bioteknologi memiliki dampak

sebagai berikut, kecuali ....

a. meningkatkankesehatanmasyarakat
b. tidak memerlukan keterampilan

khusus

c. dapat diperoleh produk tanaman yang

berkualitas e

d. menyebabkan berubahnya keseim-

bangan.lingkungan

Organisme transgenik adalah ....

a. organismeyang mengandung gendari

spesies lain

b. organisme yang tidak mempunyai DNA

c. organisme yang mempunyai plasmid

d. organisme yang mengandung irrti/
nukleus

Berikut ini yang termasuk bahan bakar

hasil pengembangan bioteknologi adalah ....

a. biogas c. batu bara

d. gas LPG d. minyak

13. Produk bioteknologi yang memanfaatkan

proses fermentasi adalah ....

a. roti, antibiotik, asam amino, PST

b. roti, tuak, alkohol, yoghurt

c. antibiotik, legin, alkohol, PST

d. antibiotik, tuak, asam amino, yoghurt

10

il

5.

12.

6.

7.

Lqtihsn
[.ifi !::iiil.'i!.]..,'j i ai.',llri*li-{.'i!!r-i:

IPA Terpadu 9/l
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Listrik $tatis

/;\
( Kilas Balik

Tempe dan keju tentunya bukan menjadimakanan

yang asing lagi bagi kamu. Pembuatan tempe dan keju

merupakan salah satu contoh pemanfaatan bioteknologi

dalam bidang pangan. Bioteknologi tidak terlepas dari

mikroorganisme sebagai subyek (pelaku).

Mikroorganisme yang dimaksud adalah virus, bakteri,

cendawan, alga, protozoa, tanaman maupun hewan.

Tahukah kamu pemanfaatan bioteknologi dalam

kehidupan manusia? Dan apakah yang dimaksud

hidroponik dan aeroponik? Untuk lebih jelasnya, pelajari

materiberikut!

( ,,ndar Kompetcnsl

3. Memahamikonsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

,€*orpotcnsi Dasar

3.1 Mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya

dalam kehidupan sehari-hari

@$onrnrman Nilai Budaya dan Karakter Bangra

Diharapkan mampu untuk mengembangkan: rasa ingin tahu, kreatif, komunikatif, kerja keras,

disiplin, gemar membaca, inquiri, dan pedulilingkungan

()o," l(onsep

aris
Kain Wool

I
a



Secara matematik hukum Couk:mb dirumusKan'

Or ) Qr
- - r-,1L--::
r- - K ?

Keterangan:

Fc = gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik newton (N)

coulcmb {C)
coulomb (C)

meter(m)

0-

q2

r

k

= besar muatan pertama

= besar muatan kedua

= jarak antara dua benda bermuatan

= 
'konstanta 

pembanding besarnya 9 x 10e Nm2/C:

Petir (Halilintar)

petepasan muatan listrik secara tibatiba menghasilkan bunga ani tisltf 
ll]giisebut Pettr'

Loncatan muatan metaiui uOara menghasilkan cahaya sangat kuat dan pana.: yang menyebabkan

udara memuai mendadak. Pemuaian udara yang mendadak menghasilkan bunyi ledakan menggelegar

yang disebut guntur. r^-i a.r,an ba anttaa (
petir dapat terjadi dari awan ke bumi, dari bumi ke awan, atau dari av/ari ke awan' orang yang

pertama kali menyatakan bahwa peJir merupakan listrik statis adalah Benjamin Franklin pada tahun

1700. Untuk menghindaribahaya putltoi atas gedung perlu dipasang penangkal petiryang terbuatdari

temnaga yang ditincapkan ke dalam tanah'

Generator Van de Graff adalah mesin pembangkit listrik yang biasa dipakai untuk penelitiall di

laboratorium. Generator Van de Graff prinsip kerja-nya sama dengan menghasilkan muatan listrik

dengan cara menggosok (metode gesekan)'

GeneratorVan de Graff

bola logam

berongga
(kuba h)

s linder Iogam

;1; ng lanciP

Gambar Generator Van de Graff

lnduksi Listrik

Gambar: PrinsiP Penangkal Petir

silinder
politen

ujung

la ncip

pengalir
petir

Jika be::a -..- -..2-a iogam didekati(diinduksi)dengan benda bermuatan listrik' maka bagian

benda yang 3?.13: ....2^, penginduksi bermuatan listrik-berlawanan dengan muatan penginduk.si
rnindr rkci

:ilfiJ-:r"t jr-,l-"r-rlrry;ang"terjauh, bermuatan tistrik yang sama dengan muatan penginduksi'

Terjadinya p.^. sa ^ a- * -alan-paoa benda ini dinamakan induksi listrik'



- -- -' - ;':'''J.,i 1.:'"Jt0[,:2);5 ,.5:',t?,')U? :',,1i.'.,.'i,,.)

:.:: .- -,'l;l;ilCtr,i'I: ;: il:t:

' -L.

Dengan p A
dekatkan batang liaca'".,eng suijah dicr::cin !i.:ri j.l;_:!r

Jawab:

-r 
i,, i :.i::i . 

: t::r...'r, ..,,l:l :.. i j:,tiji'i

ir,: i i: i: ll i:=a e g nitl:.t i'i!j a it, iiem Uii ie il
1': I 1, I .. 1.' i.,: 1 1 1,i:iti i:.lt Il'iij',,.11 llC !q1 !:1* i?

'-,-:;:riar iieJLr3 b.:teng i".;:ca fi:r:gaIj i.j,j:ilJair,i ii:r:: , rJ,; 
J

!v. Fgi=et !v'aa:l:
I i,i-^^^-.^r 1rr= g-i=

ic,tit

' iawab;
:-. rY el'ual_..i

,Jatrab:
3 l.(esimpulan apa yang f,.alial f:ei'llalt",.

Javtab:

t(egiatan di atas akan berhasil dengarr bail<, apa!_riie:

- Bahan plastik (karet) dalarn keadaan bersiil i baru i.
- Keadaan cuaca cerah (keiembaban L-ldara : 50'jjc i

Tujuan:
Mengarnati sifat dua bende

A.!at dan Bahan:
I A^+^-r. uc.a !tdac
2. -Ss.!as:i.r
eer"a Kerja;

ke rtas Y;:rG digun*f':,ilt 1,;;ii:,: L,.;r,.':a:1..:.,1:,t:: ,lri i:;:: t.: j j:1.. :i-:r;i:.-11,,;l;i:.ii .tirlr:.:il;,:it 
i_!!: r,:: ..l:i

bermuatan listri!{

3. Ebonit

4. Kain wr:i

'-,:: 
111

ilt.

.a : - 1,;,9t.;ri1t,;:r1.i;,"

dlr 4r'l

t.
rl

a
t

t.

It"

l'"



11 A,ai yang digunakan untuk

menimbulkan muatan listrik yang besar

d rsebui ...

a dinamo

b generator

c. transformator

d generatorVan de Graff

Jixa daun elektroskop membuka saat

diCekatr benda, maka benda tersebut....

a. pasti bermuatan listrik sehingga

daun elektroskoP membuka

b. bermuatan listrik positif sehlngga

daun membuka 18.

c. bermuatan listrik sejenis dengan

muatan listrik Pada elektroskoP

' d. bermuatan listrik tak sejenis
dengan muatan Pada elektroskoP

Sebatang'plastik bermuatan negatif

didekatkan elektroskop bermuatan

negatif. Jika kePala elektroskoP
disentuh dengan jari maka ....

a. daun elektroskop kembali seperti

semula

b. daun elektroskop bertambah mekar

c. daun elektroskoP tidak berubah

d. daun elektroskoP menguncuP

GeneratorVan de Graff berguna untuk

a. mengumPulkan muatan listrik

b. menghambat aliran listrik sehingga

terkumpullebih banYak

c. menghasilkan muatan listrik

d. mengalirkan muatan listrik melalui

gesekan {

15. Di bawah ini gambar medan listrik yang

benar adalah ....

' @(>@' o< >@

b €fre)d G&
16. Diperlukan usaha 0,6 J untuk

memindahkan muatan sebesar 0,2 C

dari B ke A, maka PotensialA B adalah

2. Penangkal petir har!a Dekerla jika

udara mendung saat akan ieqacji hujan.

3. Awan bermuatan listi-i( deKat gedung,

maka gedung meniacl tersambar petir.

4. Awan bermuatan iaK sejenis

berdekatan melewati udara yang basah

terjadi loncatan elektron dan peristiwa

inidinamakan Petir.

Dari pemyataan tersebut yang benar adalah

". 
1 danl c. 2 da'n g

b. 3dan4 d. 4dan1

Suatu percobaan dengan menggunakan

alat dan bahan tampak seperti gambar

berikut:

12

13. m"
ooo

ood
Gambar ll

14.

17. Perhatikan data berikut:

1. Penangkal Petir terbuat dari
tembaga Yang berujung runcing

dan terhubung ke tanah.

Setelah digosok berulang kalidengan kain

(gambar l), penggaris plastJk dapat menarik

serpihan kertas kecil seperti pada gambar

ll. Halini membuktikan bahwa penggaris

plastik bermuatan listrik ....

a. positif, karena telah melepa5kan

sebagian dari elektron

b. positif, karena jumlah proton dalam intt

atom bertambah

c. negatif, karena telah menerima

beberapa elektron dari kain

d. negatif, karena jumlah elektron pada

orbit terluar berku rang

Awan-awan di langit dapat bermuatan

listrik, karena .... \
a. awan menerima muatan dari lapisan

ionosfer

b. awan menerima muatan daripartikel-

partikel udara di sekitarnYa

c. partikel-partikel awan bergesekan

dengan partikel udara

d. uap air yang mengalami kondensasi

membentuk awan bermuatan

Dua buah benda bermuatan Q, dan Q,

terletak pada jarak r satu sama lain. Agar

gaya antara muatan Q, dan Q, menjadi4F,,

maka ....

a. jarak harus dijadikan 2r

b. jarak harus dijadikan 0,5r

c. jarak harus dijadikan 0,25r

d. jarak harus dijadikan 4r

19.

20.

^. 
0,3 V

b 0,6v
c. 3V
d. 8v

Kainnool

Gamba'r I

IPA Terpadu 9/l 69



ffiJ[E 8

Listrik Dinamis

,4\
rl"'Kilas Balik

Listrik merupakan energi yang dapat disalurkan
melalui penghantar berupa kabel, adanya arus liskik
dikarenakan muatan listrik mengalir dari saluran positif
ke daluran negatif. Dalam kenidupan manusia listrik
memiliki peran yang sangat penting. Selain digunakan
sebagai'penerangan listrik juga digunakan sebagai
sumber energi untuk tenaga dan hiburan, contohnya saja
pemanfaatan energi listrik datam bidang tenaga adaljh
motor listrik. Tahukah kamu apa yang dimaksud arus
listrik? Dan sepertiapakah rangkaian hambatan listrik?
Untuk Iebih jetasnya, petajari materi berikuil

a .r t t

Rangkaian Seri

l,
!

Ittrl

I
a
a
t
a

3. Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dala,"n kehidupan sehari_hari

Z\
(iliiorpetensi Dasar

3'2 Menganaiisis percobaan lrstrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari

ZN
((,Penanaman Nilai Budaya dan Karaktcr Bangsa

Diharapkan man pu untux mengembangkan: rasa ingin tahu, kreatif, komunikatif, kerja keras,
disiplin, gemar membaca inquiri, dan pedulilingkunga-n

,ZNli.!cta Honsep

-erpadu 9/l



1. Pengertian Arus Listrik dan Beda
Potensial

Dua benda bermuatan listrik yang
berbeda dapat menimbulkan arus tiitriti.
Benda atau tenrpat yang muatan listrik
positifnya lebih banyak dikatakan mempunyai
potensial lebih tinggi. Adapun, benda atau
tempat yang muatan listrik negatifnya lebih
banyak dikatakan mempunyai potensial lebih
rendah.

Dua tempat yang mempunyai beda
potensial dapat menyebabkan terjadinya arus
listrik. Arah arus listrik berasal dari tempat
berpotensial tinggi ke tempat yang
berpotensial Iebih rendah sedangkan elektron
nrengalir dari potensial rendah ke potensial
tinggi. Arah arus listrik berlawanan dengan
arah arus elektron. pada kenyataannya
muatan listrik yang dapat berpindah bukan
muatan positif, melainkan muatan negatif atau
elektron.

Mengukur Kuat Arus Listrik
Kuat arus listrik yang mengalir dalam

penghantar aiau rangkaian liskik dapat diukur
besarnya dengan menggunakan
amperemeter.

Adalah banyaknya muatan listrik q yang
mengalir pada kawat penghantar selang waktu
t tertentu. Arah arus + ke -, arah aliran elekkon

-ke+.

a. Alat-alat Ukur Listrik
1) Amperemeteradalahalatukurarus

listrik yang dipasang,secara seri.
2) Voltrneter adalah alat ukurtegangan

listrik dipasang secara paralel atau
sejajar.

Skala kedua alat di atas 0 sampai
100 berimpit dengan skala 0 sampai 50,
untuk membantu membaca pengukuran
sebenarnya pada arus yang melalui
hambatan ataupun tegangan V.

BASIC METER

t)

t
o 0

io 4R mrd

\
100

o
o
o
C

Amperemeter

Jarum pada angka 40, I = # '5A= 2A

Jarum pada angka 60, l= # , SA= 3A

Jari,m paoa angka go, l = # l< sA=4A

Voltmeter

-z';i pada angka 20,l = # 
- 15A= 3A

15

2.

I = kuat arus,

pere

q = muatan, C

t = waktu, s

Jarum pada angka 40, I =

Jarum pada angka 60, I =

-=
S

am-

4Q

100

60

L.00

x 15A= 64

x 15A= 9A
Jumlah muaian elektron n yang kuat.-

jumlah elektron = cacah
muatan elektron
*1,6 x 10-1s coulomb

lt -

q-
O=

re

Gaya Gerak Listrik = ggl = S = E::a an beda potensial antara ujung-
- --: s-mber arus listr:ik ketika tidak
-:^Ja i(an arus (belum dihubungkan ke

q
n=;

ats



Tegangan Jepit = V,
Adalah teganga"n setelah baterai/

sumber arus dihubungkan dengan
hambatan R (tampu, alat elektronik), jadi
tegangan jepit setatu tebih kecil dariggl.

4=E-l.r

V,=1.R.
J lur

iegangan jepit, volt
ggl voii

arus, ampere
hambatan dalam baterai, ohm
hambatan luarlkawat/lampu

resistor, hambatan .. . . ()
tegangan . . volt
kuat arus ampere

D-

t_
t-

4. Hambatan Kawat

, . Haqbatan kawat penghantardipengaruhi
oleh panjang kawat, luas penampang klwat,
dan jenis kawat. Bahan yang mempunyai
hambatan jenis besar memiliki hambaian
yang. besar pula, sehingga sulit
menghantarkan arus Iistrik.

Hubungan antara hambatan kawat
penghantar, panjang kawat, luas penampang
kawat, dan jenis kawat secara matematii
dirumuskan.

tr-
t-
t-

r=
D-

b. Baterai atau Sumber Tegangan
1) seri ____J_1._l

E.= n.E
f, = f, lfr+t,
rs = n.r

Paralel

E.r

r---lil'lr---rll
L__| il___[-

Ers's

Hukum Ohm

. Perbandingan antara tegangan dengan
kuat arus listrik selalu konstan Oan diseiut
dengan hambatan atau resistan (R).
Secara matenratrk dapat ditulis:

R=p
L

A

R_
p-
t-
L-

2)

hambatan Ohm atau e
hambatan jenis . .......... Ohm meter
panjang.................... .. m
luas penampang .......... m2

3.

5. Daya Hantar = Konduktivitas Listrik
Berdasarkan daya hantar listriknya

(konduktivitas listrik), bahan dibedakan
menjadi tiga, yaitu konduktor, isolator, dan

ft= -I

Hambatan jenis p (rho) dariberbagaibahan

A. Penghantar

1. Aluminium
2. Besi

3. Ernas

4. Perak

5. Platina

6. Raksa

7. Tembaga

8. Timbat
B. SemiKonduktor

1. Karbon

2. Germanium

3. Dioksida
tembaga (CuO)

C. lsolator

1. Kaca

2. Karet

2,65 x 10-8

9,71 x 10-8

2,44 x 104
1,59 x'10+
'1,06 x '10{

9,8 x 10-7
'1,68 x'l0j
2,1 x 10-7

3,5 x 10{
4,5 x 104

1,0 x 103

1012_ 1013

1,0 x '1013

1

+-
r2

F=tr

lr

tI' 
11

I
t-,n



Rangkaian hambatan paralel berfungsi rrntuk membagiarus listrik.

I

\
111_ _+_r_

- Rl Rz F.,

R
Rr= i

Jika hanya dua hambatan yang dirangkai paralelmaka:

Dua buah hambatan R, dan R,

R, xR,
Ko = Rr+R,

Contoh Soal:
Besartegangan pada R, adalah... volt
A.1c.4
8.2 D.6

Jawab: B

Rr=2+4=6Q

V6| = n, =a=te
Vi = l'R,

= 1.2=2Y

Tujuan:
Mengukur kuat arus listrik komponen secara seridan paralel.

Alatdan Bahan:
1. Lampu 3, Amperemeter
2. Saklar 4. Baterai

Cara Kerja:
1, Rangkailah peralatan yang tersedia sepertigambar!
2. Tutuplah saklarl Amatilah lampu dan catat besar arus listrik melaluiamperemeter!
3' Ulangl cara keria nomor 1dan2 dengan menggantijumlah baterai, baik secara seri

maupun paralell

4. catai;ah pengamatan kelompokmu pada sebuah tabeldi buku kerjamu!
Pertanyaan:
1, Mengapa tarnpu pada rangkaian dapat menyala?

Jawab:

2. l,4er:aca <a',ka baieraidiubah, nyala lampu juga berubaM
Jawab:

n = jumlah hambatan yang sama

3. Nyatakan kesimpulan kelompokmu dalam buku kerjamui
,IM:



11. Sebuah kabel R panjangnya ciipotcng

menjadi 5 bagian, maka hai-nbatan i
potongan baru menjadi ....

a. tlx c. tl *.

b %a c %=,*
12. Dalam waktu 1 ilenii lia;i;'';'tk'rr.rii

muatarr yanE m€n!:rlii .:ijriah 1.,.

coulomb, maka besai"nya ku*i arus

listrik sebesar ....

a. 12A e. 31t

b. 0,2A d. 5A
Satuan ampere untuk i<uat ai'rs li-tiriir
sama dengan ....

a.atom/se.voltls
b. coulomb/s d. ohm/s

Suatu kabel dengan luas penai-npang

sepertigambar!

1-O3.

Hambatan kabeiyang pada

tJ.

ti

paling besar

15. Perhatikan rangkaian iistrik berii<ui;

Kuat arus listrik pada cabang i, dan l,
berturut-turut adaiah .. . .

a. 2Adan2A c. 4Adan 2A
b. 3Adan3A d. 2Adan4,4
Ali melakukan percobaan, ie

mendapatkan hasil pengukuran besar

arus listrik yaitu 4,2 mikroampere.
Hasil ini setara dengan ....
a. 4,2 x 10aA c. 4,2 x 10-5A

e i(- d. 424
17. Besartegangan pada R. adalah ....

'18. Fernaiikarr ganrbar rangkaian listrik
teriutup i:erikut ini!

3C 5A

1 i.;;:ii

.J;k:* i:;rm i:atan C:lam baterai diabaiiEan.

.rr:iki: !;: J;:i ;'ifri.: i;) ueng inei'lgalir ejalar;,

rengkaian aciaiah....

*. 3,5A c. 2A
b. ': ,A, d. 3A

1g Ferhaii$<an data:
'1. ,Ari"rs listrik mengalir selama ada

beda potensial.

2" Arus iistrik adaiah allran muaien

negatif.

3. Elektion in+ngairr dai"i potensial

ti:,td:,t k,r i:ngg;.
,4 ,*.1:: iisi;"ik r,errilalii- dari potensial

. r lr: ji:n xc :rr:gl.1i.

i;a;: i-.i';, ni:.:r, Iell:Lrui vang bin;;
arlaiah niirfior....
a" 1dan3 c. 3dan2
b. ? d*r:4 C. 4 ri*n '1

.:1'1. Tig :* hcnri;ai= - * isusLln seperti gam'oar

::r::'ii< r: i i

.iii<a ierla poienei=i antara ujung-ujung
irri 5 iri:li. Ku*i ai"Lis yang mengalir
meiaiui penghe ntar PG adalah ....

a. 6i/
b. 7*-'!

fr. 0,S A
I 4 /1 A
L: ; ,L},F.

a. 500 C:

b. 100 c

e. 8V
d. 9v

c. 1,5 A
d. 2,5 A

c. 150 C

d. 2.500 c

14.

4.2.

;1
b.2

1,. J

d.4

16
2i. Aiii firen;ukut i:esar arus yang iewat

pada suatu penghantar. Ternyata ia

dapatkar hasil 3S nrilian:pere. Data yang

diperuiai: A.ni ini seteia dengan ....

a. 3,6 = 10'3A r, 3,6 x 102A
b. 3,6 A d. 36A

2?. Arus listrik 5S0 i-**. n-iengaiir selama 5
menii. rnaka muatan listrik yang
meniaiii'adaiar
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Sumber Arus Listrik
,;;ilKilas Balik

*: ' *:_ 
'a,-- -^--^-

penir:: a= =- a-= la' = = ' y3n! drr3s3* cukup

ristrir s=- -. :..:_.::.-_=;'.-"1:1:fl1g ini Dengan

:up:-,t3 e. s .r-; 
^= 

-:-::1=t#;J:::::[r?j
lr"#;1,"i :'.;''-:;a'^:: 1''.,"- "'il o"ulgerak dan_ Jr._ ,_ , :__r._; aasai Iahukah kamuapa )alg:,^1a(sL: S

nl;.ll"i* 
; ffi : : ;;;t"'* ; l : [ [ ;? fl : "?:m

/ls\
Standar Hornpetensi

3 Memahami kcnsep t<eiist'rkan dan penerapannya dalam kehidupan sehari_hari.
r;\' Konrpetensi Dasar

3.3 Mendeskripsikan prinsip kerja elemen da
dalam *"niouprn seharr-hari. - -Jn arus listrik yang ditimbulkannya serta penerapannya

,l\'
".'Penananran 

Nilai Eudaya dan Karaktcr Bangsa

*'ffi ::x3l}ffi #':iffi [i::l;::Xii,ffi nsn tah u kreatir, kom u n ikatir, kerja keras

,/ZN,

(_Dcta l(onsep



Elemen Volta
- Tembaga (cuprum = Cu) sebagai kutub

positif (anoda).

- Seng (Zn) sebagaikutub negatif (katoda).
- Asam sulfat (HrSOo) sebagai larutan

elektrolit
- Pada elemen volta terjadi polarisasiyaitu

timbulnya gelembung-gelembung gas
hidrogen (Hr) yang menempet plOa
anoda sehirgga menghalangi jalannya

, arus listrik.

Elemen Kering {Baterai)

batang

ka rbon

a monium
< lo rida
(NH"Ct)
mangan dioksiCa

dan karbon
(tvlnO. + 6;

seng (kutub negatif)

3. Acumulator
- Timbaldioksida(PbOr)sebagaianoda.
- Timbal(Pb)sebagaikatoda.
- Asam sulfat (HrSOo) sebagaielektrolit.
- Pada waktu aki dipakaiterjadi perubahan

dari energi kimia menjadi energi listrik.
PbO, dan Pb secara pelan-pelan menjadi
PbSO4, sehingga pada kutub-kutub aki
tidak terjadi beda potensial lagi sehingga
arus terhenti.

timbal dioksida
(Pbo,)

pelat timbal (Pb)

larutan asam sulfat
encer (HrSOo)

Ba:ang carbon (C ) sebagai kutub positif
larcCa)

Be;ana seng (Zn) sebagai kutub negatif

. - li^ lm khlorida (NH.Cl) sebagai
la'-tar elektroiit.

Can:uran mangan dioksida (MnOr) dan
ser-Dr_rk karbon sebagai pencegah
:ei-jai nya polarisasi disebut
-- ^^l^- ^^.^-

E:e rer volta dan baterai disebut elemen
.t'i?i iKaiau sudah mati tidak bisa
^ -^.^ )^-'

3=:: :::J:s'a, baterai 1,5 volt.

Gaya Gerak Listrik (GGL)

Reaksi kimia pada akumulator yang
dipakai adalah sebagai berikut:
- Pada elektrolit: H2SO4 -+ 2H- + SO,2-
- Pada anoda: PbO, + 2H- +2s+ H"SO.

+ PbSOo + 2HzO
- Pada katoda: Pb + SO.ts -+ pbSO.

- Dalam keadaan iniaki'disebut suOln
kosong dapat diisi lagi oengan cara
mengalirkan arus listrik searah.

Reaksi kimia saat akumulator diisi yaitu:
- Pada elektrolit: H2SO4 + 2H- +SOoi
- Pada anoda: PbSO, + SOo2- + 2H,O

-+ PbO, + 2H2SO;
- Pada katoda: PbSO4 + 2H- -+ pb +

H,SQ
Kapasitas aki biasanya tertulis pada

bodidengan satuanAMPERE HOUR (AH)
Contoh: 40AH artinya aki tersebut memiliki
kemampuan jika dipakai selama satu jam
mengalirkan arus 40 ampere.

2.

Ga'z:='z's:-(=ggl=Vsumber,adalahbedapotensialkutub-kutubsumbertegangansebelum,
S- - : :' ::-::- I ?- nengalir afUS.

Gz,= ;:'=' s:rx lCCf-; total baterai yang dirangkai seri sama dengan jumlah dari ggl tiap
C^2..a-= .=.- i = E. * E, * E, * ... En

G: ' = ::-r =.' ' rGr3L) total baterai yang dirangkai paralel sama dengan ggl tiap baterai, yaitu
- =- :- 

=- =F-:i

SumberTegangan

:-:-c r<tntngan



Lqtihqn Uii HomBeteri*i *

A Berilah tanda silang (X)pada hUruf a, h, C, ata:r d i)Td= 13'.'.;'.i'.1?i': 1:':i1ti i-":ii-a!

Berdasarkan gam-

bar berikut, angka
yang drtunluxkan
voltmeter adalah
tegangan....
c. sumbe;"

b- maksimum d. minimum

Sebuah sumber tegangan beda
, potensialnya24 volt artinYa ....

a. sumber tegangan mengeluarkan

. energi24 joule untuk mengalirkan

arus listrik 2 amPere

b. sumber tegangan mengeluarkan

energi4S joule untuk memindahkan

muatan 2 coulomb

c. sumber tegangan mengeluarkan

energi listik 48 joule selama 2 detik

d. sunnber@anganberfungsidengan

balk pada tegangan 24 volt untuk

r:nengalirkan muatan listrik 1

couiornb

Dab alat
1. Akurrulator 3. Elemen kering

2. Gererabr 4. Dinamo

AH tersebut yang dapat men im bu I kan

beda pc:enslal DC adalah ....

a. 'i 2 ci;an 3 c. 2dan 4

b. '! oal 3 d. 4

Peri:r:xar garnbar di bawah ini !

i,mA
z--\ Ssoo

,, \ i.lzso
sj- . itO tl 0

BEsa,r*.rd an:-s ffisfik pada alai ukur di

d-.* =r6a

a, 3:*t c. 200mA

b "3:14 d. 400 mA

Pertratikan gambardi

snflngl
Bagian baterai yang

ditunjukkan nomor

2 dan 3 adalah ....

,llke rangkaian
berikut untuk
rutengukur ki-iat arus

pada lampll maka

a. trr aijaleh rIi:1,.i::i r"jlt: {-l ::ir:al':li i.".rlri.ril

b. F arlai;,:h i,:r":lg,:::ieilst*r dan Q ::ejai;:h

larrtpLt

c. P arlalah ','elir:eter datl G adalah sal.ia:"

cl. P adalah etiri:i,t.ri'irt€i datr Q adalah

voltmeter

Kuatarus3Aaiiirrya
a. muatan listr-ii< 30il C rnengalir selama

100 menit

b. muatan listr-il.. 1 80ir C mengalirse lama

i 0 menit

c. rriuatan lisiiiir .l i,. l':ietlcaiir selairia t*i

nrenit

d. rilLJtiian lt.sii'li'i .'jl il r'-,::i;qalil $r':i::ri.la ,:l

rrienit

Perhetik:*n iai:i:i r.ri iir..ii i

Sum[:er
Tegar:gart

i[ Hrc*t
I_
li Ai iis

f{yala Larnpu

?i/
A \I

A\I

tz t

0,24 A
0,32 A
0,48 A
n l?"{

Flqriirn

Agak terang

Terang

iryg::5"r1
Yan g &rikan n*s:m p'; ia;l elari tabel iji ;.Iias

adalah."..
a. nyala larnpu t!dak tergantung oleh

tegangatr dan kuat arus

b, nyala larll.ru tergariri** teg*rq:rir ilarr

kuai arus

c nyala lamPu nlakin terair:; Jika

tegangan maktn besar

d. kuat arus makin besar, nYala iamPu

makin terang

Di bawah ini merupai<an faktor yang

mempengarui:i bes*i t'iambatan kawat

peng hantar, keeuafr' ...

q Paniang Kawat

b. massa kawai

c. iuas penamPang l{awat

d jenis ka,,vai

/)
L

8.J.

4

7.

o



'10 Elemen volta tidax rlapat mengalirkan
arus Calam waktu yang lama sebab .

a. timbul gelemllung gas yang
rlenempel pada katccta

b. timbul geiembung gas yang
menempel pada seng

timbui gelernbung gas yang
menempel pada anoda

d. keping-keping seng dan tembaga
yang terendanr HrSOo mudah rusak

11. Katoda pada elemen volta digunakan

bahan ....
a. seng

b. tembaga

Yang termasuk elemen primeradalah ....

a. akumulator, dinamo

b. akumulator, elemen volta

c. dinamo, elemen kering

d. elemen volta, elemen kering

Perhatikan gambar elemen kering
berikut ini!

Yang berfungsi
sebagai kuiub
positif adalah ....

c.3
d4
elemen kering oi

Nomor 1 dan 2

rnerupakan bagian

dari elemen, yaitu

a. karbon dan amoniurn klorida

b. seng dan karbon

c. amonium klorida dan seng

d. karbon dan mangan dioksida
Banyaknya muatan listrik yang mengalir
tiap detik melalui suatu penghantar

dinamakan....
a. arus elektron

b. arus listrik

c. kuat arus

d. kapasitas

Tiga puluh batu baterai, masing-rrasing

1,5 V, disusun paralel al.,ar
menghasilkan ggl total sebesar

a. 1,5 volt

b. 3,0 volt

c 10 volt

d. 15 volt

Kutub positrf paCa e{emen volta digunar.: -

aPb
b. Cu
a7a

A'

Alat yang digunakan untuk mengukur kL,=

arus adalah ....
a. amperemeter c. voltmeter
b. elekti-oskop d. termometer
Satuan kuat arus listrik adalah ampere i,.-

yang setara dengan ....

a. volUsekon

b. joule/sekon

c. coulomb/sekon

d. volt coulomb

Salah satu konduktor yang kurang bal
adalah.....
a. semikonduktor
b. tembaga

Perhatikan data:

1. Alumunium foil

2. Plastik kresek
3. Kain baju

4. Air sumur
5. Pagar besi

6. Kaca jendela

c. perak

d. karbon

Benda-benda yang termasuk dalar
konduktor adalah nomor ..,.

a. '1, 4, dan 5 c. 2, 3, dan 5
b. 2, 3, dan 6 d. 3, 5, dan 6
Perbedaan antara arus listrik dan kuat arus
listrik yaitu . ..

a arus listrik memiliki arah sedangka-
kuat arus lisirik tidak

b arus listrik besaran skalar sedangkar-
kuat arus listrik besaran vektor

c. ked uanya memiliki arah yang
berlawanan

d arus listrik terjadi dari muatar
sedangkan kuat arus listrik terjadi dar
^ ^ .L-^ ^

Srnrber arus listrik yang hanya sekal
c grna(an termasuk elemen ....
^ l^.^.-= -=.='? C. pnmgf

. 21 d. sekunder
r(3 .- 3l< cenda-benda berikut termasuk

=:*:- :- -3.adalah....
^^- f,^r^-^:

: : =-:- .:lta dan aki
: : :-3^ . cita dan generator

- .='.-'= :an elemen volta

c. timbalmurni
d. batang karbon

17

lo

.'t o

20.

zi

12.

13

a. 1

14. Perhatikan

bawah inil

gambar

I

22

4tr

16

lr

,E



25. Perhatikan gambar elemen ,,,citai

4 (lampu)

1 (Cu) 2(Zn)

Anoda pada gambar ditunjukkan oleh
nomor....
a.'1 c.3
b2 d.4

26. Alasan tidak digunakannya elemen volta
sebagai sumber tegangan adalah
tegangan yang dihasilkan kecil dan

a. arus tidak lancar
b. penumpukan muatan
c ter.ladidepolarisasi

d ter'1adrpolarisasi

27 Ter<umpulnya gas hidrogen pada
e,e(:t'oJa drsebut ...

Perhatikan gambar
berikutl

Elektroda positif
ditunjukkan oleh nomor

c.3
d.4

29. Arus listrik dapat mengalir dalam suatu
rangkaian tertutup, jika ....
a. terdapat hambatan
b. dipasang sumber tegangan sehingga

potensialnya menjadi sama
c. terdapat beda potensialdiantara dua

titik
d. dipasang saklar

30. Elektrolit pada elemen kering digunakan ....
, a. mangan oksida
b. amonium klorida
c. serbuk karbon
d. batang karbon

4

1

d. I

ha

a pcialsasr c. asamisasi
b icnrsasi d. elektrolit

B. Jawablah peftanyaan-pertanyaan dibawah inidengan jelas dan benar!1. Aca ra.rE C;nraksud dengan daya elektromotoris?
Jawab;

2. A:a<a-,,,ang drmaksud dengan sumberarus listrik?
Jawab:

J J. 
==12^ 

C=-i=i3an elemen primerdengan elemen sekunderi
Jawab.

4 )z-- 
='. 

- ?^ :a-!a. beriku|
a. Jika saklar S, ditutup dan S, terbuka voltrneter menunjukkan

6 V, apakah yang terukur pada voltmeter?
Jawab:

b. Jika. saH

apakah yang terukur pada voitmeter?
Jawab:

g.r.p"k,
ditutup?

Jawab:

.;'I .-_- = _ ::':^-:^luting-masing 
memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan 0,1 ohm, dirangkai

: , - =--=: 
=..-1nj:,r. seri baterai ini dihubungkan.dengan.hambatan 5,6 ohm sehirigga

'i^ 
.=-_= 

: j.-' r :ungrah besararusyang keruardarisumbertegangantersebufl
Jdfia-.
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Hnergi dan Daya Listrik

.zs,
,{iflKilas Balik
\w77

Tenfunya kamu pernah menggunakan seterika listrik

bukan? Seterika listrik yang kita gunakan mengasilkan

panas. Panas yang dihasilkan seterika tersebut berasal

darienergi listrik. Ketika kita menyalakan senter, maka

terjadi perubahan energi kimia menjadienergi listrik dan

cahaya. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan

bahwa energi listrik dapat berubah menjadi bentuk energi

lain. Tahukah kamu bagaimana proses perubahan energi

listrik menjadibentuk energilain? Dan bagaimana cara

menghemat energi listrik? Untuk lebih jelasnya, pelajari

materiberikut!

zN.
il{i ;ita ntiar l(ompetcnsi
\?

3. Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

@orputcnsi Darar

3.4 Mendeskripsikan hubungan energidan daya listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan

sehari-hari.

@$"n"n"man Nitai Eudaya dan Karakter Bangsa

Diharapkan mampu untuk mengembangkan: rasa ingin tahu, kreatif, komunikatif, kerja keras,

disiplin, gemar membaca, inquiri, dan peduli lin$kungan.

($ot" Konscp

(se J

--



EnergiListrik

E'= ; ;' -. -: .:'--=- '':-.3j liliJr

energi :2' -''.- ' -:--l --1-.'='i siilknrenl:dr

energ )z' ::-- .,' =' = 
a' ::-' Eier-gt aoaiah

L^mr.-- --*:=- .u' :---)NEt t6. - =

rtz'. :::e',:: :.'- --= al-<e:t:Sahalifa
mor^ ^:-:-:-- :'- -- =l :-:'l a f USahalllurv!!+--:

listrik a:a - :'.'- :'-- ., r- j r pe'.lkan oleh

pesa\','a: 3:'- s=:.': - ) :=^!2'be Ca tegangan,

kuat a'..s s:-" a=' ,,)-".-
Sai-:- =-=-: s.'' Ii a-r Sl adalah joule

(J). A:e: -- :='-.' =^a') rf i ,20$ serlng

diguna,2' .a a-- '=-. l-:3- selarl-hari adalah

kWr -.' ="' 
- . 

:.'a -' -" 
='.'..2'

Daiarn : a
1 L\A/l- = 

'

='
=:

n^-^^^- - -

adalar'

Keterar J.'

Energi I",istrik dapat Siuhah Menjacli
Kalor

Alat yang dapat nrerrgubah energi listrik

nlenjadi kalor dinamakan alat pemanas. Pada

alat pernanas terdiridari elemen pemanas yang

terbuat dari kawat tipis, halus dan mempunyai

hambatan jenis besar sehingga tidak mudah

melebur pada suhu yang tinggi rnisalnya:

nikelin, konstanta, dan nikhrom.

Gambar" beberapa alat pemanas beserta

elemen pemanasnya.

seterika listrik

elemen panas

Seterika listrik

ujung solder

2. Solder listrik

3. KomPor listrik

Kesetaraan antara energi listrik dengan

energi kalor, oleh James Prescot Joule telah

ditemukan bahwa; l joule =0,24 kalori atau '1

kalori = 4,2 joule

Misalnya: Energi listrik 500 joule jika semuanya

berubah kalor maka besar energinya menjadi

500 x 0,24 kalori = 120 kalori

W - .^.') s:-' J

P = 
-1' --'-- )

I rnt
I

(- = .:-- J

-- = .: -' :. : -='. , J.,<gtC

:: ierpadu 9/l

1.



Trrirr:.r

:-,: -) : :- '' )ittt '':''C:1 :

. - ..: - r.,:, f,(liriirl .j.; .' t. -
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==-=_= 
_ -_=al .1 trrilii.)a:.ii::rari ..

I = =. .:: 
- ,4. Kawat nikeiiii a

i^.^t1^.t^'
vdtd r\r= j6,

' 'r.1. '

Jernlom=i*r

.'.ii,,,r 
:.r., :.

Stopwaiei-rE.
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Lqtihqn Uii Kontpetensi lO

A Beriiah tanda silang (X)pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!

-e:ghldupkan sebuah lampu

hambatan 5 Q, dinyalakan

20 sekon. Jika arus yang

ir pada lampu 3A, maka besar

yang telah dipakai lampu

t adalah ....

a" 300 joule c. 750 joule

b, 5O0 joule d. 900 joule

Besar energi listrik yang timbul selain

sebanding dengan tegangan dan kuat

rusluga sebanding dengan ,...

a" potensiallistrik

b {rakul

c muatan listik 8'

i. kaoasitas listrik
Perhatikan gambar!

Jika alat disamping
d lrubungkan dengan

sumbei'tegangan
-aka a!ran terjadi

ierubahanenergi,... g.

a menjadi kalor

r menjadi listrik

k nnenjadi cahaya

k menjadi kalor

rnptr fiijardengan daya 40 W

dr n dengan sumber tegangan

- Bila lampu pijar tersebut {n
selama I jam, maka besar

ng digunakan lampu tersebut

rbJoule

lo joule

nergi listrik yang berubah

uk lain dipengaruhi oleh

Cibawah ini, kecuali ....

. ='. : tegangan

s d. waktu

ial sebuah penghantar V,

,bik I mengalir selama t

rrn penghantar tersebut.

..1

\A/- T

tt

Vt
IAi-_

I
Lampu depan kendaraan berhambatan

2 Q dihubungkan pada sumber tegangan

12 V dan digunakan selama 1 jam. Energi

listrik yang digunakan oleh lampu tersebut

adalah ....
a. 180J

b: 720J

c, B kali

d. 16 kali

3m
4m

Untuk membuat sebuah elemen pemanas

diperlukan kawat yang memiliki hambatan

800 ohm, Jika alat pemanas yang

digunakan selama 1 menit dengan kuat

arus yang mengalir 0,75 A maka besar

energi yang diubah menjadi kalor yaitu .,..

a. 540joule c. 27000joule

b. 600 joule d. 36000 joule

Di dalam sebuah konduktor, besar energi

kalor yang timbul sebanding dengan

kuadrat kuat arus. Jika kuat arus listrik

diperbesar menjadi 2 kali, maka besar

energi kalor menjadi ... energi kalor mula-

mula.

a. 2 kali

b. 4 kali

Lampu TL 40 W menyala lebih terang

daripada lampu pijar 40 W, hal ini dapat

terjadikarena ....

a. lampu TL harganya lebih mahal

b. lampu TL lebih besardan lebih panjang

c, pada lampu TL hamPir semua

energinya diubah menjadi cahaYa

d. Lampu pijaf lebih kecil dan

menghambat energi

Setrika bertuliskan 1A0 W1220 V saat

digunakan elemennya putus. Jika elemen

itu diperbaiki dengan kawat konstanta

yang tiap meter hambatannya 121 ohm,

maka dibutuhkan kawat konstanta

sepanjang .

a. 1m
b. 2m

h

c. l{i = VIt

. ,A'-VIo. '" -T

c. 21.600 J

d. 259,200 J

11

d

;: -i.:aCu 9/l



t6-
1aIL Setrika listrik dengan daya 300 W

digunakan selama 30 menii Energi
panas yang dihasilkan adalah ....

a. 9.000 kalori

b. 90.000 kalori

c. 129.600 kalori

d. 540.000 kalori

Apabila V adalah beda potensiai sebuah
penghaniar, I adalah kuat arus lrstrik, E
adalah hambatan penghantar, P acalair

daya penghantar, dan t acjalah wal.tu atau

lamanya arus mengalir, maka energi listrik

yang timbul tidak dinyatakan dalam ., .

a- W=Vlt13. Lampu menyala

ditunjukkan
grafik di sam-
ping

Hambatan dan 
19.daya lampu

adalah....

v2
c. l\i = 

-1R

P
b. W=12Rt d. !!=-

t

Perhatikan tabel berikutl

No. t(A) R (ohm) P (watt)

1

2

3

4

2

4

3

6

50

100

600

200

200

40.000

5.400

1.200

Berdasarkan tabel, yang menyatakan
hubungan yang benar adalah ....

a. 1,2dan3 c.2dan4
b. 1dan3 d. 4

20. Sebuah lampu tertulis 25 watt, 110 volt.

Jika lampu ini dipasang pada tegangan

220 voll, ternyata lampu ini terbakar. Hal

ini disebabkan daya listrik yang diserap

sebesar ....
a. 50 watt c. 500 watt

b. 12,5 watt d. 100watt
21. Solder listrik dayanya 30 watt memiliki

hambatan 120 ohm. Tegangan solder

, tersebut adalah ....

a. 0,25 V c. 60 V

14.

a. 10 ohm dan 40 watt

b. 0,1 ohm dan 18 watt

c. 18 ohm dan 22 watt
d. 22 ohm dan 40 watt

Sebuah pesawat radio menggunakan

dua buah baterai yang disusun secara

seri. Apabila GGL masing-masing
baterai 1,5 volt dan hambatan baterai

diabaikan serta arus listrik yang

mengalir 0,04 ampere, maka besar

energiselama 15 menit adalah ....

a. 0,9 joule

b. 1,8 joule

c. 10,8 joule

d. 108 joule

Banyaknya energi yang digunakan
dalam waktu satu detik disebut ....
a. tenaga c. kerja

b. usaha d. daya

Sebuah bola lampu yang berukuran 10

watV2l volt dipasang pada rangkaian,

berarti kuat arus yang mengalir adalah

;oA
b. 1A

c. 2A
d. 0,5 A

b. 40v d. 3.600 v
22. Pompa air dayanya 128 watt dan

hambatannya 800 ohm. Kuat arus pada

pompa adalah ....

15

16.

17. Perhatikan rangkaian berikut!

20

Apabila tiga buah lampu menyala
selama 5 menit. Energi listrik yang

diperlukan adalah....

Alat listrik digunakan pada tegangan 3,5 V
mengalir arus listrik 0,01 A selama 5 jam.

Banyaknya energi listrik yang diperlukan

adalah ....
a. 0,035 J

b. 0,175 J

23.

a. 0,2A
b. 0,3A

c. 0,4 A

d. 0,8 A

c. 630 J

d, 1.010 J

a. 18.000 J

b. 27.000 J

c. 45.000 J

d. 54.000 J

24. Lampu dialiri arus listrik 500 mA. Jika
hambatannya 140 ohm, maka daya
lampunya sebesar....
a. 35 watt c. 7.000 watt
b. 70 watt d. 70.000 watt



c. 4.200

d. 8.400

ior1enls air adalah 1 kal/g,C. Jika 1
ori.setara dengan +,2 joule, maka
3rJenls air tersebut setara dengan
cule/kg"C.

!19^u19tan t0 jam seharr. Satu poinpa air

i:: 11 
disunakan 3 jam sehan orn ,.trii,

JUU v',' orqunakan 3 iam per hari. Apabila
laiif i istri k R pS00, 0O/kWh r rr,u-f iltri'ff#;
harLrs dibayar pak Srryu ."frnr;'; ;rr;X
i30 hari) adatah ....
a Rp89.100,00 c Rp9S.820,00

! Rpe7.740,00 d. nprrs ozo.oo

!:rou prjar memounyai spesinkasi z!"0 ,ort,
50 rvatt artinya adalah .. .

a. daya lampu 220 volt menghasilkan
keluaran S0 watt

b. . iampu akan mengliasiikan 22Ot/ dan
50 watt

r- t-lten 4. Magic jar
?- Bor tistrik S. Rice cooker

? Mikser 6. Mesin cuci

11fp dapat mengrorn 
"n"rgiii.tritner4adi energi kinetik ditunjukkin oleh

29.

B.

c. lampu akan menghasilkan daya 50 watt

, pll" dipasang pada tegangaiiid""rt
u. rampu akan menghasilkan daya lebihdari 50 watt biia oipasani-ploa

tegangan 220 volt
30. Dalam alat listrik mempunyai hambatan 22e. Untuk dapat berfungsi opti;ai 

"rrt'itulliy: o,qr..rns pada t"irng!; iioi]bir,
atat tersebut dipergunakan sllama i ,*it,
T"k? glgrgi yang tepakui ro"r.n ...'ioirr*.a. 1.100 c. fi.200b. 4.480 d. 132.000

: : : 100 volt c. Samakah besar hambatan pada jawaban (a) dan (b)?

:"padu 9/l

I

I

r

I

i

i

- -'-'=-.'r.,, X lr'S3ff:T,.
_ = ___ 5r_r_VO m€figgUnakan

_='= ='=- -..-. .:--gterdiri daii 3lampu-', ;--:l -_: l- W yangsemuanva
_ , _- =. : 

- := .- 3 12jam per hari Saiu,:-: -_ - -_:-,13:r (AC) 330 W yang

V dan menghasil<an Jru;; ;;' ;,L';'-::'::"?:nslal densan

ga eneroi tisrrik ft, r ^-" :,1:"''u 
A' Bila harga energl tistiit< npis,ioiraka berapa harga energi ririril, itu puiioiz

- cldiW300*rtruny"ir 
3 iu,- fdriir{hpofnpa air 12lwrttr.,ir"| ac i-^- *dr rqdk;s 1 oo ffi il 

^:iiu'lili 
ili

ffiF* =kwh 
Rp1'000,00, ulrriilin rekenins ristrik yans harus dibayar tiap buran (30

.h



$"#**$E##i Wli ggempetamsi Akhir Senteqter

;. !]*rirai'i i..;ii!;i ,;ii-lrl; ii;; i:;.:ria hrrruf *, b, e , atau d pada jawaban yang benar!

Di balvah ir:i adalah komposisi yang

menyusun urine pada nranusia, kecuali

b. prote!n

e , zat vyarna empedu
i aB^hi-i-
U. cii i:Ui llceK

Ke;namprran mairhluh hidup
inenyesuaikan diri dengan perubahan

lirigkungennya disebut ....
e" ariaptasi c. evolusi

b, seleksi alarn d. mutasi
Furigsi plaseilia antai"a lairt ....

a. tempatterjadipembuahan
b. ternpat rnerrrbesarnya embrio

:. ienrpat cadangan i'nakanan

d. pei'rghuL:ung emi:rio dengan uterus

E*rikt:i ,ini m*rupakan alat
perkemnaniir:iakan jantan, keeuaL ....

a tra* defferens

b. saiuran failog:i

c. penis

ii ep!*icimis
Bagiar-: sar af tempat p*rtemuan antara

dendrit dan neurii disetlLlt ....

a. slnapsis e . badan sel
L ^1.---n. aKson d. neuron

Jari tangan elan jari kaki pada embrio

man*s!a tei"b*;rtui< pada usia ....

a 4 minggil c. 10 minggu
b, I minggu d. 12 minggu

Aeiaptasi yang diiakukan oleh teratai dan

ene*ilg ganricH tei"masuk adaptasi ....

a. frsiuiagi

b. modologis

c hiologi

d. tinEkah lak,t

fi ; 1: i e ri rrr a.:fi i) r I ::n e n,:i h a s i I k a n i n te rfe to n

L * l; r::'r

a. i:is.:nt:kkarr proleirr virus

t). dimasukkan ger: inierferen dari
manu"qia

dii-nasuki{.an sei darah putih dari

lrrfrl-tr..l1;i6

eiisr:ntikkan *eiran getah bening dari

rTrar"iUSia

Jika kacang bulat (Bb) intermediet

disilangkan dengan kacang bulat (BB)

dominan, maka Yang dihasilkan ...'

a. 75% bulat, 25% kisut

b. 25% bulat, 50% bulatintermediet,25%

kisut

c. 50% bulat, 50% kisut

d. 50% bulat, 50% bulat intermediet

Urutan saluran alat perkembangbiakan di

bawah iniyang benar adalah ..'.

a, oviduk-ovarium - uterus'ostqum tuba

b. ovarium - oviduk - uterus

c. uterus - ovarium - oviduk

d. oviduk -ovarium - uterus

Tempat masaknya spermatozoid di ....

a. testis c. uterus

b. ovarium d. ePididimis

Hewan di bawah ini yang tidak memiliki

kloaka ialah ....

4, ikan bertulang sejati

b. katak

c. reptil

d. burung

240 coulomb muatan listrik mengalir melalui

penghantar selama t detik. Apabila besar

arus yang timbul 2 ampere, maka besar t

adalah ....

a. 2 menit c. 4 menit

b. 12 menit d. 120 menit

14. Penyebab terjadinya arus listrik adalah

a. beda temperatur pada ujung-ujung

penghantar

b. beda potensial pada kedua ujungnya

c, muatan listrik pada ujung-ujungnya

d. aliran energi
Perhatikan gambar!

Jikal,:lr:1.=1:3:
4

Maka besarnya l,
dan l. adalah ....

4Adan6A
5Adan 7A
6Adan BA
9AdanSA

o

,1 n

11.

12

12tJ.

15,

t

c.

d.

-i.

+.
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17.

Hambatan suatu kawat penghantar akan
berkurang besarnya lika ....
a lebih panjang

b. lebih besar penampangnya
c lebih panas

d terbuat daritembaga
Selama sepuluh detik banyaknya
muatan listrik yang mengalir dalam
penghantar sebesar 20 coulomb, maka
kuat arus listriknya . ..

^ .AA Ad. zvu t\
b. 10A

c. 20A
d. 2A

18. Energi yang timbul pada alat tistrik 2 ohm
dan dialiri 0,5 ampere selama 1 menit
adalah....
a 0,6 joule c. 30 joute

b. 6 joule d. 600 joute
19 Filamen sebuah tampu pijar. listrik yang

putus setelah disambung, nyalanya lebih
terang Hal ini disebabkan ....
a kuat arusnya berkurang
b tegangannyabertambah

c kuat arusnya bertambah
d hambatannyabertambah

2A Pe:n31i(sp pernyataan-pernyataan
ce.r<utl
' A,iran arus listrlk dari potensiai

: ^93 ke rendah.

i : -ar ar.us listrik selalu melawan

='=' 2, 'z- ::ektron.
: f:s=--.,a arus listrik tidak dapat

i l-_s s:rrk mengalir memerlukan

tr:'^.,3:aar or aias yang benar adalah

c. 1,2, dan 3
b. 1,2,dan4 d. 1,2,3,dan4
Seorang anak hendak mengukur besar
arus yang mengalir melalui bola lampu
pla rnenggunakan amperemeter. Maka
amperemeter dan lampu pijar harus
disnsun secam....
L cempu|zm

b. fdd
c. seri

I seri ddn dapat pula paralel.
Pada hmpu pijar tertulis 44 WIZIO V.
Flambatan lampu iniadalah ....

Jika R., = 2c), R2 =.5o, R, = Ro = R, =6 C).
Besarnya hambatan pengganti antara titik
A-Badalah....

a. 3(.) c. 13O

1J,

25.

b. 9f) d. 15Ct

a. 300mA c. 
V 

soomR
b. 400mA d. B57mA
Perhatikan gambar rangkaian berikut!

Besarnya kuat arus l, yang mengalir
adalah ....

a. 0,666A
b. 1A

c. 2A
d. 64

z

LL

2200a
4400C.d.

Selama satu bulan (30 hari)
pembayaran listrik (belum termasuk
beban dan pajak) adalah ....

a. Rp74.500,-

b. Rp84.500,-

c. Rp94.500,-

d. Rp98.500,-

E=12

R,=6Q

26. Penetapan PLN tiap kWh Rp500,-

Alat Listrik Jumlah Daya

Wa ktu
Pemakaian/

Sehari

Rice cooker ,|
200 w 0,5 jam

w 2 100 w 6 jam

Lampu 10 40w 8 jam

Kulkas 1 50w 24 jam

Pompa air 1 300 w 2 jam



c. \rolt arnpe :'a sekrii

?7 Perhatikan rangk'aian cli bawai:1 Jika tlap

baierai inenrpun'yai beda pcte nsial 1 5

iiolt dan hen:'batan dalam 0'1 Q untuk

a-Orrair baterai Maka tegangan jepit

rangkaian tersebut adalah ""

a. 2,8 volt c' 5'6 volt

b +,6 volt d' .11'2 volt

za. Satuan yang t;oar setara dengan joule

adalah ..'.

a. watt sekon

ivolt;2 stk''rn;--u r,lrtt

2-9. Berikut iniyang buken tt'tei'upak;lr-i satiian

energi acjalah '

a. loule
b. kwn

c. wattlam

d. volt amPetar

gO SeOuan konnpor listrik memakai rJayalislt"ik

"" 
;il W Setiap hari drg';nailan selanra 2 jarn'

-*"fu 
.n.'gr listrik yang Cigunakan setan-la

sebulan 2flslah .

a 12 kwh c 720 kwh

; 260 kwh d' 12 ooo kwh

b' kwh 
. - -- r: L ' :las dan benar!

J aw a b I a h pe rta nyaa n - pe rta ny a?11 
:"?"Y"* J ::.: ?-:: :' "

I*s:;lilI:;;;;H:;;t;; ;;;'i sebasai sistem kccrd nas l

2. Rurrilrng 
ururan F2

a. EeraPakah Yang bLrgen"llOt??'

o ;;fi;k;h Ynn! u"'s"notif-aabb?

; a"ir[rkin Y,ng bt'g"notif AaBb?

t
I
t

i
i

t
i

I
i
I
I
I
l
I
?

I

t
I
I
t

- : :i,i. : :.-,irian', tsvoltclan0'1

Empat buah batera' n ?:i1ry*1nj:l l:::.'-=:':ff[?ii',x dihubungkan rJgns,arEmpat bUah baterai mastng-maslrlg llrtritrrr n 
i dihUbungkan dengan

ohm Keempat uaterali''l"g[' o,']1'9. li:i'.1':l.i:itilil [ besar arus vang timbul

;:nrff:gg,:?:"'#rTrTtJ"l,,ii;3 
,?,,iJ: .,"=I,,.iin'n'[unsiah besar arus vang timbul

pada rangkaian inil

Jawab:

Jawab:

I

I
E

t

I

i4
I

I

- 
' = 't' ai&tel"sebutrJigunakan

Sebuah alat listrik oe'tutGGn-7zoll'+o W B e'a c -' : e s : : e re rgi nya Drla

rJtl;; i ir* P,ou beda Potensial 220 V

,. Orfu* satuan kWh

b. dalam satuan.ioule

Jawab:

5. Sebuah,, 
iebuah TV8O

watt, dan sebuah ,liriX, 30-0iatt. Apabii;;;ta:"i' t'=p n'ii 
't't-at;t 

lisi'rik tersebut dipakai

6 iam. Hitunglah:

;l'i;;;;i v";ns dipakai dalam seha ri ( k''\'l 
-

b energiyans oipax:lqi1T:',1*l'n: :::":: ::.il:ilf l [. l
3 :ffi'oliJilfl;l?ffililt:ililfifi''i''"' : a;a calam 1 buran?

F-1F1 H

R=5,6f)

Jawab:


