


IMPLEMENTASI STATEGI PEMBELAJARAN DALAM RENCANA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI
Nama Sekolah :SMAN 1 Gending Probolinggo

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas/Semester :XII IPA/1

Alokasi waktu : 5x 45 menit

STANDAR KOMPETENSI

Memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme

KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat

INDIKATOR

1) Menemukan definisi dan tujuan dan tujuan dari fotosintesis

2) Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan fotosintesis dan hasilnya

3) Melakukan percobaan Ingenhouz

4) Melaporkan hasil percobaan Ingenhouz

5) Melakukan percobaan Sachs

6) Melaporkan hasil percobaan Sachs

7) Membandingkan tahapan reaksi fotosintesis (reaksi terang dan reaksi gelap) dan

menentukan tempat terjadinya.

TUJUAN

1) Siswa dapat menemukan definisi dan tujuan fotosintesis dengan jelas dan percaya diri

2) Siswa dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan fotosintesis dan

hasilnya dengan cermat

3) Siswa dapat melakukan percobaan Ingenhouz dengan terampil

4) Siswa dapat melaporkan hasil percobaan Ingenhouz dengan teliti dan bertanggung

jawab

5) Siswa dapat melakukan percobaan Sachs dengan terampil

6) Siswa dapat melaporkan percobaan Sachs dengan teliti dan bertanggung jawab



7) Siswa dapat membandingkan tahapan fotosintesis (reaksi terang dan reaksi gelap)

serta dapat menemukan tempat terjadinya reaksi fotosintesis dengan cermat dan

percaya diri.

MATERI PELAJARAN DAN URAIAN MATERI

Materi :Anabolisme karbohidrat

Sub materi : Fotosintesis

1) PETA KONSEP

FOTOSINTESIS

KOMPONEN-KOMPONEN  FOTOSINTESIS

Bahan Baku(air
dan CO2) CAHAYA PIGMEN

Suhu/temperatur

Molekul carrier,mineral dan enzim

Percobaan-percobaan fotosintesis(Ingenhouz,Sachs,dan
Engelmann.)

Tahapan-tahapan fotosintesis

Reaksi terang
Reaksi gelap



2). ANALISIS INSTRUKSIONAL MATERI

Fotosintesis tumbuhan C4 (Hatch-
Slack)dan tumb CAM

HASIL FOTOSINTESIS

Siswa dapat mengetahui hasil
fotosintesis

Fotosintesis tumbuhan C4

(Hatch-Slack)dan tumb
CAM

Reaksi
terang

Reaksi
gelap

Tahapan-tahapan
fotosintesis

Percobaan tentang fotosintesis
untuk mengetahui hasil
fotosintesis menurut percobaan
Ingenhouz,Engelmann,dan Sachs

Komponen-komponen fotosintesis

Definisi dan tujuan fotosintesis



URAIAN MATERI

a. Definisi fotosintesis

Fotosintesis berasal dari kata foton:cahaya,sintesis:penyusunan

Fotosintesis proses penyusunan dan pembentukan(asimilasi) zat organik gula

dari zat anorganik (air dan CO2) oleh klorofil dengan energi yang berasal dari cahaya

matahari.

Fotosintesis juga disebut anabolisme karbohidrat/asimilasi zat karbon.

Reaksi umum:

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 H2O

b. Komponen-komponen esensial pada fotosintesis

Komponen yang diperlukan untuk terjadinya fotosintesis adalah bahan baku (CO2 dan

H2O),cahaya (energi),pigmen,molekul carrier,enzim,dan suhu yang tepat.Komponen-

komponen tersebut disebut sebagai komponen-komponen esensial karena jika salah

satu komponen itu tidak ada,maka reaksi fotosintesis tidak berjalan.

 Bahan baku

CO2 di udara  akan masuk melalui stomata ke dalam jaringan spons pada daun

karena karbon dioksida terus dipergunakan untuk fotosintesis.Keberadaan CO2

di udara sangat menentukan keberhasilan fotosintesis.CO2 berguna  dalam

reaksi gelap (siklus Calvin). Meningkatnya CO2 akan menngkatkan laju

fotosintesis.Akan tetapi,pada saat tertentu intensitas cahaya dan suhu terbatas

maka laju fotosintesis konstan meskipun kadar CO2 ditingkatkan.

Konsentrasi CO2 dalam udara kira-kira 0,03% atau sekitar 300 ppm (part per

mill).konsentrasi ini kelihatannya kecil,tetapi kalau dibanding jumlahnya

sekitar 2.162 ton.CO2 berasal dari udara yang masuk kedalam daun melalui

stomata (mulut daun).



H2O merupakan bahan baku yang diabsobsi dari lingkungannya.Pada proses

fotosintesis,air merupakan bahan dasarnya selain CO2 .Air diperlukan sebagai

sumber elektron pada reaksi terang melalui proses fotolisis (penguraian air

oleh cahaya).Air dalam proses fotosintesis didapatkan dari tanah,melalui

rambut-rambut akar kemudian diangkut oleh xilem menuju daun.

 Cahaya

Cahaya merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaryh terhadap laju

fotosintesis.Fungsi cahaya pada fotosintesis ialah sebagai sumber energi foton

yang diubah menjadi energi kimia oleh klorofil.Berdasarkan penelitian,energi

dari cahaya matahari digunakan untuk fotosintesis hanya 2 % saja,sisanya

dipantulkan,ditransmisikan,atau diabsorbsi sebagai panas.Keberhasilan cahaya

dapat diabsorbsi oleh tanaman tergantung pada intensitas,lamanya penyinaran

dan fotooksidasi.

Gelombang cahaya dari yang terpanjang hingga terpendek adalah merah,

jingga,kuning,hijau,biru,nila, dan ungu. Dalam berbagai percobaan yang

menggunakan objek Chlorella,ternyata spektrum merah dan biru ungu (nila).

Untuk mengamati peran cahaya terhadap laju fotosintesis,umumnya dilakukan

dengan mengukur banyaknya CO2 yang diabsorbsi tanaman tesebut

permenit.Banyak penelitian menunjukkan adanya intensitas cahaya akan

meningkatkan laju konsumsi CO2 oleh tanaman,yang berarti pula

meningkatkan laju fotosintesis.



GAMBAR CAHAYA NAMPAK

 PIGMEN

Dengan adanya pigmen,tumbuhan hijau dapat mengabsorbsi energi cahaya

dan menggunakan energi ini untuk menghasilkan gula.Klorofil merupakan

pigmen terpenting dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis.Terdapat

bermacam-macam klorofil yaitu:klorofil a,b,c,d, dan e.Klorofil a dan b

terdapat pada kloroplas tumbuhan tinggi,sedangkan klorofil yang lain terdapat

pada jenis alga tersebut.

 SUHU/TEMPERATUR

Aktifitas fotosintesis dipengaruhi oleh suhu lingkungan.Suhu/temperatur

lingkungan dibutuhkan sebagai kondisi lingkungan bagi bekerjanya enzim-

enzim yang berperan dalam fotosintesis.Fotosintesis umumnya dapat berjalan

pada suhu 5-40

 Molekul carrier,mineral dan enzim



Pada kloroplas,selain dari pigmen terdapat pula berbagai molekul carrier yang

berfungsi dalam hal transfer atom hidrogen,elektron dan transfer energi.Selain

itu pada kloroplaspun terdapat bermacam-macam enzim untuk reaksi kimia

fotosintesis.Kloroplas merupakan organel bermembran ganda yang

mengandung pigmen klorofil.Kloroplas bersama enzim dan molekul lain

berperan dalam proses fotosintesis.Organel ini berukuran 2-5 mili

mikron,ditemukan pada daun dan organel tumbuhan hijau lainnya,serta di

dalam kantong-kantong pipih yang disebut dengan tilakoid.Dibeberapa daerah,

tilakoid   menumpuk seperti tumpukan uang logam yang membentuk struktur

yang disebut dengan grana(tunggal granum).Cairan di luar membran tilakoid

disebut stroma.Adanya membran tilakoid membagi kloroplas menjadi 2

ruangan,yaitu:ruang tilakoid dan stroma.

Mineral seperti Mg, Fe, dan Nitrogen merupakan bahan dasar membentuk

klorofil.Ketadaan mineral ini (defisiensi mineral) dalam tanah menyebabkan

tumbuhan mengalami klorosis,yaitu klorofil tidak terbentuk dan daun

berwarna kepucatan.Peran klorofil sangat penting dalam proses

fotosintesis,yaitu kemampuannya dalam menerima energi cahaya dan

mengubahnya menjadi energi kimia (ATP dan NADPH2)

Percobaan-percobaan fotosintesis

1.INGENHOUZ

Jan Ingenhouz (1730-1799) orang pertama kali yang menemukan fotosintesis.

Ingenhouz memasukkan tumbuhan air Hydrila verticillata ke dalam bejana yang diisi

arir.Bejana gelas itu ditutup dengan corong terbalik dan di atasnya diberi tabung

reaksi yang diisi air hingga penuh.Bejana itu diletakkan diterik matahari .Tak lama

kemudian muncul gelembung udara dari tumbuhan air tu.Gelembung udara tersebut

menandakan adanya gas,yang setelah diuji adalah oksigen.Ingenhouaz menyimpulkan

fotosintesi menghasilkan oksigen.

Organel yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas.Organel tersebut berisi

pigmen klorofil yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan.Disetiap sel terdapat

40-50 kloloplas.Di dalam kloroplas inilah penyerapan sinar oleh klorofil di mulai

pada proses membran yang kompleks.Kloroplas dibungkus 2 membran. Pada

membran ini terdapat beberapa lapisan kantong yang rata (granum) di dalam granum



terdapat zat warna klorofil dan molekul-molekul yang membantu penangkapan energi

sinar matahari.Di dalam seluruh granum terdapat larutan protein yang disebut stroma.

Gambar Struktur kloroplas, tempat fotosintesis pada tumbuhan. Dedaunan merupakan

organ utama fotosintesis pada tumbuhan. Pertukaran gas antara mesofil dan atmosfer

terjadi melalui pori miskoskropik yang disebut stomata. Kloroplas yang terutama

ditemukan dalam mesofil ,dilingkupi oleh 2 membran yang membungkus stoma,fluida

kental yang mengandung kloroplas. Membran sistem tilakoid memisahkan stroma dari

ruang tilakoid.Tilakoid terkonsentrasi dalam tumpukan yang disebut

grana.(Campbell,2003:183)
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2. T.W Engelmann

Pada tahun 1822,Engelmann melakukan percobaaan dengan menggunakan ganggang

Spirogyra.Ganggang ini mempunyai kloroplas seperti spiral.Hanya kloroplas yang

terkena cahaya yang mengeluarkan oksigen.Kloroplas yang tidak terkena cahaya tidak

mengeluarkan oksigen.Hal tersebut membuktikan dengan banyakknya bakteri suka

oksigen yang berkerumun di bagian kloroplas yang terkena cahaya.Kesimpulan dari

percobaan Engelmann:

1. Fotosintesis dilakukan oleh kloroplas

2. Kloroplas hanya berfotosintesis jika terkena cahaya.

3. Sachs

Pada tahun 1860,Sachs membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan

amilum.Daun yang sebagian dibungkus kertas timah (kertas bungkus rokok)mdipetik

di sore hari,setelah tekena sinar matahari sejak pagi hari.Daun tersebut direbus untuk

mematikan sel-selnya.Selanjutnya daun tersebut dimasukkan ke dalam alkohol,agar

klorofilnya larut sehingga daun tersebut menjadi pucat.Jika daun tersebut ditetesi

dengan yodium,maka bagian yang tertutup oleh kertas timah tetap pucat,sedang yang

tidak tertutup warnanya menjadi biru kehitaman.Warna biru kehitaman menandakan

bahwa pada daun tersebut terdapat amilum.
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Hill pada tahun 1937 berhasil membuktikan bahwa energi sinar matahari yang

diterima digunakan untuk mencegah molekul air menjadi H+ dan O2.Peristiwa ini

dikenal sebagai fotolisis,yang merupakan tahap awal dari fotosintesis.Fotolisis

berlangsung dengan bantuan cahaya sehingga disebut reaksi terang.Pada reaksi

terang moleku air (H2O) terutai menjadi molekul  O2 dan proto H+.Dalam reaksi

tersebut dihasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADP+ .Kemudian H+ yang

dihasilkan dalam reaksi penguraian air ditangkap oleh HADP+ sehingga terbentuk

NADPH.

Persamaan reaksinya:

12 H2O + ATP + 24 NADP+ 6 O2 + ATP +24 NADPH

Reaksi terang tersebut terjadi di dalam grana.

Blackman mengemukakan reaksi gelap yang terjadi di stroma.Dalam reaksi

gelap,ATP dan NADPH yang terbentuk pada reaksi terang digunakan untuk

pembentukan glukosa dari karbon dioksida.

Persamaan reaksinya:

6 CO2 + ATP +NADPH (CH2O)6 + 6 H2O

Jika  kedua reaksi digabung maka akan menghasilkan persamaan reaksi

fotosintesis sbb:

6 CO2 + 6 H2O + energi C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

TAHAPAN-TAHAPAN FOTOSINTESIS

A.REAKSI TERANG

Fotosistem



Gambar;bagaimana fotosistem mengumpulkan cahaya.

Fotosistem merupakan unit pengumpul cahaya dari membran tilakoid.Setiap

fotosistem berupa kompleks dari protein dan jenis molekul lainnya, termasuk

antena yang terdiri atas beberapa ratus molekul pigmen,energinya dilewatkan dari

molekul ke molekul hingga energi ini mencapai pusat reaksinya.Di pusat reaksi,

energi ini, menggerakkan reaksi reduksi oksidasi.Elektron tereksitasi dari klorofil

pusat reaksi ditangkap oleh molekul khusus yang disebut akseptor elektron

primer.(Campbell,2003:189)

• Kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi dengan membran tilakoid yang

memanen energi dari elektron yang tereksitasi

• Energi yang ditangkap ditransfer antara molekul fotosistem sampai mencapai molekul

klorofil pada pusat reaksi

• Pada pusat reaksi terdapat 2 molekul

• Klorofil a

• Akseptor elektron primer

• Pusat reaksi klorofil dioksidasi dengan hilangnya elektron melalui reduksi akseptor

elektron primer

• Terdapat fotosistem I dan  II



• Membran tilakoid

Terdapat 2 tipe fotosistem yaitu fotosistem I dan II

ALIRAN ELEKTRON

• Terdapat dua rute jalur elektron yang tersimpan pada akseptor elektron primer

• Kedua jalur

• Dimulai dengan penangkapan energi foton

• Menggunakan rantai transport elektron dengan sitokrom untuk kemiosmosis

• Aliran elektron nonsiklik

• Menggunakan fotosistem II dan I

• Elektron dari fotosistem II dihilangkan dan diganti oleh elektron yang

didonasikan oleh air

• Mensintesis ATP dan NADPH

• Donasi elektron mengkonversi air O2 dan 2H+



Keterangan aliran elektron non siklik:

1) Ketika fotosistem II menyerap cahaya, suatu elektron yang dieksitasi

ke tingkat energi yang lebih tinggi dalam klorofil pusat reaksi (P680)

ditangkap oleh akseptor elektron primer.Klorofil yang dioksidasi

sekarang menjadi agen pengoksidasi yang sangat kuat;

“lubang”(kekurangan) elektronnya harus diisi.

2) Suatu enzim mengeksitasi elektron dari air dan mengirimnya ke P680,

menggantikan setiap elektron yang keluar dari molekul klorofil ketika

mlekul ini menyerap energi cahaya.Reaksi ini menguraikan molekul

air menjadi dua ion Hidrogen dan 1 atom oksigen, yang segera

bergabung dengan atom oksigen lain untuk membentuk O2.Ini

merupakan langkah penguraian air pada fotosintesis yang melepaskan

O2.

3) Setiap Elektron terfotoeksitasi mengalir dari akseptor elektron primer

fotosistem II ke fotosistem I melalui rantai transpor elektron. Rantai ini

sangat serupa dengan rantai transpor elektron yang berfungsi pada

respirasi seluler.Rantai transpor elektron versi kloroplas terdiri atas

satu pembawa elektron yang disebut plastokinon (Pq), suatu kompleks

yang terdiri atas dua sitokrom (berkaitan erat dengan sitokrom

mitokondria), dan protein mengandung tembaga yang disebut

plastosianin (Pc).

4) Begitu elekton menuruni rantai tersebut, eksergoniknya “jatuh” yang

ke tingkat energi yang lebih rendah dipungut oleh membran tilakoid

untuk menghasilkan ATP.Sintesis ATP ini disebut fotofosforilasi

karena sintesis ini digerakkan oleh energi cahaya.Secara khusus,

sintesis ATP selama aliran elektron non siklik disebut  fotofosforilasi

non siklik.ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang ini akan

menyediakan energi kimiawi untuk sintesis gula dalam siklus

calvin,tahap utama kedua dari fotosintesis.

5) Apabila elektron memcapai dasar rantai transpor elektron,elektron ini

mengisi “lubang” elektron di P700, molekul klorofil a dalam pusat

reaksi fotosistem I.Lubang ini tercipta ketika energi cahaya



menggerakkan elektron dari P700 ke akseptor elektron primer

fotosistem I.

6) Akseptor elektron primer fotosistem  I melewatkan elektron

terfotoeksitasi ke rantai transpor elektron ke dua, yang

menyalurkannya ke feredoksi (Fd), protein yang mengandung besi.

Enzim yang disebut NADP+ reduksi kemudian menyalurkan elektron

dari Fd ke NADP+ .Ini merupakan reaksi redoks yang menyimpan

elektron berenergi tinggi dalam NADPH, molekul yang akan

menyediakan tenaga pereduksi untuk sintesis gula dalam siklus Calvin.

• Aliran elektron siklik

• Hanya menggunakan fotosistem I

• Elektron dari fotosistem I di-recycle

• Mensintesis ATP
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• Elektron dari fotosistem I di-recycle

• Mensintesis ATP
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gelombang 70 nm (P700), sedangkan untuk FSII dengan P680 diserap oleh

klorofil a 673 (kl a 673) dan klorofil b.

Reaksi pertama fotosintesis adalah akibat pengaruh cahaya matahari yang

dikenal sebagai reaksi terang (reaksi fotokimia atau reaksi HILL) dan prosesnya

berlangsung di grana.Dalam proses reaaksi terang terdapat 2 pusat reaksi yaitu:

fotosistem I (FS I)  dan fotosistem II (FS II).Pada FSI terdapat klorofil a 683 (kl a

683) dan karotenoid yang mampu menyerap energi cahaya maksimum pada

gelombang 70 nm (P700), sedangkan untuk FSII dengan P680 diserap oleh

klorofil a 673 (kl a 673) dan klorofil b.

Reaksi pertama fotosintesis adalah akibat pengaruh cahaya matahari yang

dikenal sebagai reaksi terang (reaksi fotokimia atau reaksi HILL) dan prosesnya

berlangsung di grana.Dalam proses reaaksi terang terdapat 2 pusat reaksi yaitu:

fotosistem I (FS I)  dan fotosistem II (FS II).Pada FSI terdapat klorofil a 683 (kl a

683) dan karotenoid yang mampu menyerap energi cahaya maksimum pada

gelombang 70 nm (P700), sedangkan untuk FSII dengan P680 diserap oleh

klorofil a 673 (kl a 673) dan klorofil b.



Gambar klorofil a.

Jika kloroplas mendapat cahaya,maka elektron dari klorofil pada kedua fotosistem

akan tereksitasi.Elektron kaya energi ini kemudian dipindahkan melalui akseptor-

akseptor untuk dimanfaatkan energinya.

1.FS I

Elektron yang dikeluarkan dari FS I diterima oleh akseptor feredoksin sebagai

akseptor utama.Elektron ini lalu ditransfer ke NADP,pada saat yang sama juga

Gambar klorofil a.

Jika kloroplas mendapat cahaya,maka elektron dari klorofil pada kedua fotosistem

akan tereksitasi.Elektron kaya energi ini kemudian dipindahkan melalui akseptor-

akseptor untuk dimanfaatkan energinya.

1.FS I

Elektron yang dikeluarkan dari FS I diterima oleh akseptor feredoksin sebagai

akseptor utama.Elektron ini lalu ditransfer ke NADP,pada saat yang sama juga

Gambar klorofil a.

Jika kloroplas mendapat cahaya,maka elektron dari klorofil pada kedua fotosistem

akan tereksitasi.Elektron kaya energi ini kemudian dipindahkan melalui akseptor-

akseptor untuk dimanfaatkan energinya.

1.FS I

Elektron yang dikeluarkan dari FS I diterima oleh akseptor feredoksin sebagai

akseptor utama.Elektron ini lalu ditransfer ke NADP,pada saat yang sama juga



menerima ion H+.Sehingga terbentuk Nikotiamida Adenin Fosfat tereduksi

(NADP):

NADP+ 2 H+ + 2 e- NADPH2

2.FS II

Elektron dari FS II diterima oleh akseptor-akseptot elektron (plastokuinon,

sitokrom, dan plastiosianin) menuju FS I.Elektron ini digunakan untuk mengisi

lubang pada FS I.Waktu mengalir melalui akseptor-akseptornya,elektron ini

melepaskan energinya.Energi ini digunakan untuk mensintesis ATP dari ADP dan

Pi (fotofosforilasi):

ADP + Pi + energi cahaya ATP

FS II yang telah kehilangan elektron ini akan segera diganti dari pemecahan air

(fotolisis):

2 H2O 2 H+ + 2H2O

2 OH- 2 e_ + H2O+ 0.5 O2

H2O 2 H++ 2 e- + 0.5 O2

2 H2O 4 H+ + 4 e- + O2

Pada fotolisis terlihat bahwa O2 yang dbebaskan berasal adari 2 molekul air,jadi

pada reaksi terang dihasilkan  ATP,NADPH2,dan O2.

B.REAKSI GELAP

Siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi

gula

• Siklus calvin

– Terjadi di stroma

• Siklus Calvin memiliki 3 tahap

– Fiksasi karbon

– Reduksi

– Regenerasi akseptor CO2

TAHAPAN SIKLUS CALVIN

• Dimulai dari CO2 dan menghasilkan Glyceraldehyde 3-phosphate

• Tiga bagian siklus Calvin menghasilkan 1 produk molekul

• Tiga tahap

– Fiksasi karbon



– Reduksi CO2

– Regenerasi RuBP

1 Sebuah molekul CO2 dikonversi dari bentuk inorganiknya menjadi molekul organik

(fixation) melalui pengikatan ke gula   5C (ribulose bisphosphate atau RuBP).

– Dikatalisasi oleh enzim   RuBP carboxylase (Rubisco).

• Bentuk gula 6C pecah menjadi 3-phosphoglycerate

2 Tiap molekul 3-phosphoglycerate menerima tambahan grup fosfat  membentuk  1,3-

Bisphosphoglycerate (fosforilasi ATP)

• NADPH dioksidasi dan elektron yang ditransfer  ke 1,3-Bisphosphoglycerate

memecah molekul dengan tereduksi menjadi  Glyceraldehyde 3-phosphate

3 Tahap terakhir dari siklus ini adalah regenerasi RuBP

• Glyceraldehyde 3-phosphate dikonversi menjadi  RuBP melalui sebuah seri reaksi

yang melibatkan  fosforilasi molekul oleh ATP

GAMBAR SIKLUS CALVIN
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Fase siklus Calvin ;

1. Fase fiksasi Carbon, Siklus Calvin memasukkan setiap molekul CO2

dengan menautkannya pada gula bercarbon 5 yang dinamai ribulosa

bifosfat (disingkat RuBP).Enzim yang mengkatalis langkah pertama ini

ialah RuBP karboksilase ,atau Rubisco.Rubisco ini merupakan protein

yang paling melimpah dalam kloroplas, dan mungkin protein yang paling

melimpah di bumi.Produk reaksi ini ialah intermediet berkarbon 6 yang

demikian tidak stabilnya sehingga segera terurai separuhnya untuk

membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat  untuk setiap CO2.

2. FASE Reduksi.

Setiap molekul 3- fosfogliserat menerima gugus fosfat baru.Suatu enzim

mentransfer gugus fosfat dari ATP,membentuk 1,3-bifosfogliserat sebagai

produknya.Selanjutnya sepasang elektron yang disumbangkan dari

NADPH mereduksi 1,3-bifosfogliserat menjadi G3P .Khususnya, elektron

dari NADPH mereduksi gugus karbonil 3-fosfogliserat menjadi gugus

karbonil yang berupa G3P, yang menyimpan lebih banyak energi

potensial.G3P ini berupa gula sama dengan gula berkarbon 3 yang

dibentuk dalam glikolisis oleh penguraian glukosa.Tetapi hanya satu

molekul dari gula berkarbon 3 ini dapat dihitung sebagai selisis perolehan

karbohidrat.Siklus ini mulai dengan nilai 15 karbon dari karbohidrat dalam

bentuk tiga molekul gula berkarbon 5 dalam RuBP.Sekarang terdapat nilai

18 karbon karbohidrat dalam bentuk 6 molekul G3P.Satu molekul keluar

siklus untuk digunakan oleh sel tumbuhan.Tetapi 5 molekul lainnya harus

didaur ulang untuk meregenerasi 3 molekul RuBP.

3. Fase regenerasi akseptor CO2 (RuBP)

Dalam suatu rangkaian reaksi yang rumit, rangka karbon yang terdiri atas

5 molekul G3P disusun ulang oleh langkah terakhir siklus Calvin menjadi

3 molekul RuBP.Untuk menyelesaikan ini,siklus menghabiskan 3 molekul

ATP.RuBP sekarang siap untuk menerima CO2 kembali, dan siklusnya

berlanjut.

Untuk selisih sintesis 1 molekl G3P, siklus Calvin ini secara keseluruhan

mengkosumsi 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH.Reaksi terang ini

meregenerasi ATP dan NADPH.G3P yang tersingkir dari siklus Calvin



menjadi materi awal untuk jalur metabolisme yang mensintesis senyawa

organik lainnya, termasuk glukosa dan karbohidrat lainnya.Reaksi terang

saja atau siklus Calvin saja tidak dapat membuat gula dari

CO2.Fotosintesis merupakan sifat baru yang muncul dari kloroplas utuh,

yang memadukan kedua tahap fotosintesis.(Campbell,2003:194-195)

TUMBUHAN C4 DAN CAM

Tanaman C4 meminimalkan keperluan fotorespirasi

– dengan cara menggabungkan CO2 ke dalam senyawa empat karbon di sel

mesofil

Senyawa empat karbon tersebut

– Dieksport ke sel berkas pembuluh, dimana CO2 dilepaskan yang digunakan

dalam siklus Calvin

Anatomi daun C4 dan jalur C4

Tanaman CAM

– Membuka stomatanya pada malam hari, menggabungkan CO2 ke dalam asam

organik

Selama siang hari, stomata tertutup

– CO2 dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Calvin

Jalur CAM mirip dengan jalur C4
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Tumbuhan C3

Reduksi karbon terjadi melalui siklus Calvin (siklus C3)

Disebut tumbuhan C3 karena senyawa awal yang terbentuk berkarbon 3

(fosfogliserat)Sebagian besar tumbuhan tinggi masuk ke dalam kelompok

tumbuhan C3.Apabila stomata menutup akibat stress terjadi peningkatan

fotorespirasi pengikatan O2 oleh enzim Rubisco .

Lintas C4 atau Hatch-Slack

Sebagian besar tumbuhan di daerah tropis seperti jagung, sorgum, tebu, dan famili

rumput-rumputan,mengikat CO2 melalui lintas Hatch-Slack atau lintas C4.

Disebut lintas C4 karena ketika terjadi fiksasi membentuk senyawa beratom C4.

Prosesnya melibatkan dua daerah yaitu: mesofil daun dan seludang

pembuluh.Terjadinya pengikatan CO2 dilakukan oleh fosfoenol piruvat dan

membentuk senyawa beratom 4 carbon, oksaloasetat. Reaksi ini terjadi di bagian

mesofil daun dan dikatalis oleh fosfoenol piruvat karboksilase.Kemudian,

oksaloasetat yang terbentuk direduksi oleh NADPH2 menjadi malat. Melalui

saluran antar sel, malat memasuki sel seludang pembuluh dan di dalamnya

didekarboksilasi menghasilkan piruvat dan CO2. CO2 digunakan untuk proses
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fiksasi pada siklus Calvin di seludang pembulh, Sedangkan piruvat kembali ke

mesofil daun, yang kemudian difosforilasi oleh ATP membentuk fosfoenol

piruvat, suatu senyawa yang siap mengikat CO2 kembali.

Tumbuhan CAM

CAM singkatan dari Crassulacean Acid Metabolism, yaitu model metabolisme

yang dilakukan oleh tumbuhan sukulen (mempunyai jaringan penyimpan air) yang

hidup di daerah kering. Pada siang hari, tumbuhan CAM menutup stomatanya

untuk mengurangi penguapan airmdari permukaan tubuhnya.Akan tetapi, hal ini

menyatakan menghalangi CO2 memasuki daun untuk fotosintesis.Tumbuhan

CAM mengatasi masalah ini dengan mengikat CO2 pada malam hari.

Proses pengikatan CO2 terjadi pada saat malam hari oleh fosfoenol piruvat (PEP)

membentuk oksaloasetat. Selanjutnya oksaloasetat direduksi oleh malat

dehidrogenase menjadi malat.Sebagian besar malat, dipindahkan ke vakuola untuk

disimpan hingga siang hari. Pada siang hari, ATP dan NADPH2 sudah tersedia

bagi berlangsungnya siklus Calvin maka malat akan berdifusi keluar dari vakuola

dan didekarboksilasi sehingga menghasilkan CO2 yang dapat digunakan untuk

siklus Calvin.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pendekatan : Proses

Metode : Ceramah, demonstrasi, eksperimen, diskusi dan penugasan

Model : THINK PAIR SHARE ( TPS)

PERTEMUAN 1 (2X 45 MENIT)

FASE

KEGIAT

AN

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA PENDIDIK

AN

KARAKTE

R

KEGIAT

AN

AWAL

(5 menit)

1. Guru menyampaikan

salam,mengabsen siswa

dan memotivasi siswa

untuk mengikuti kegiatan

belajar dengan apersepsi

“bagaimana cara

tumbuhan hijau

memperoleh

makanannya sendiri?”(2

menit)

2. Guru menuliskan topik

atau materi yang akan

diajarkan yaitu tentang

fotosintesis sub pokok

bahasan:percobaan

Ingenhouz dan

percobaan Sachs.(1

menit)

3. Guru menyebutkan

1. Siswa menjawab salam dan

menjawab pertanyaan

guru,guru berharap jawaban

siswa atas apersepsi

tersebut adalah”

fotosintesis”(1 menit)

2. siswa menyimak dan

mencatat penulisan topik

dan materi oleh guru(1

menit)

3. siswa menyimak

Berani

mengemuka

kan

pendapat



indikator/tujuan yang

akan dicapai. (1 menit)

penyampaian indikator

tersebut(1 menit)

Dilatih

santun

KEGIAT

AN INTI

(75

menit)

1. Guru menjelaskan

sedikit materi tentang

fotosintesis secara global

mengenai percobaan

ingenhaouz dan Sachs

(5menit)

2. Guru menjelaskan strategi

pembelajaran yang akan di

gunakan dalam

pertemuan kali ini,adapun

model pembelajaran yang

akan di gunakan adalah

model praktikum yang

akan dilaksanakan di

laboratorium.(1 menit)

3. Guru membagi kelompok

siswa berdasarkan nomer

urut absen dengan

ketentuan sebagai berikut:

 1 kelompok terdiri

1. Siswa mendengarkan dan

menyimak penjelasan dari

guru,guru memberikan

kesempatan pada siswa

untuk bertanya apabila ada

yang masih kurang

dimengerti (5menit)

2. Siswa menyimak

penjelasan guru (1 menit)

3. Siswa siap dengan

kelompok praktikum yang

telah diinstruksikan guru (2

menit)

Dilatih

bersikap

santun dan

berani

bertanya

Dilatih

santun

dalam

mendengark

an dan

bekerja sama

dengan

kelompok



dari 5 orang (total

siswa 40 orang)

 Terdapat 8 kelompok

dalam 1 kelas

 Kelompok 1-4

mempraktekkan

percobaan Ingenhouz,

kelompok 5-8

mempraktekkan

percobaaan Sachs (2

menit)

4. Kemudian guru

menginstruksikan kepada

masing-masing siswa yang

telah dibagi kelompok

praktikum untuk menempati

meja yang telah disiapkan

alat dan bahan percobaan

Ingenhouz dan Sachs serta

dilengkapi Lembar Kerja

Peserta Didik(LKPD).(2

menit)

5.Guru menjelaskan maksud

dan tujuan dari pembelajaran

yang akan dilakukan dalam

percobaan Ingenhouz dan

percobaan Sachs serta

mendemonstrasikan

4. Siswa dan kelompoknya

menempati meja praktikum

yang siap dengan alat dan

bahan plus LKPD (2 menit)

5. Siswa menyimak penjelasan

guru dan tayangan slide

powerpoint + video (2.5 menit)

Dilatih

disiplin dan

bertanggung

jawab dalam

melakukan

praktikum

Dilatih



percobaan tersebut dengan

diperjelasan dengan tayangan

slide dan video. (2.5 menit)

6.Kemudian guru

menginstruksikan siswa dan

masing-masing kelompok

untuk melakukan perrcobaan

(0.5 menit)

7.Guru mengamati,

membimbing, dan

mendampingi siswa dan

masing-masing kelompok

melakukan percobaan(55

menit)

6. Siswa dan masing-masing

kelompok bersiap melakukan

praktikum(0.5 menit)

7. Masing-masing

kelompok melakukan

percobaan Ingenhouz dan

Sachs sesuai dengan prosedur

percobaan di dalam

laboratorium (preparasi alat

dan bahan  ) sedangkan untuk

alat bahan percobaan

Ingenhouz maupun Sachs

disiapkan oleh laboran baik

yang memerlukan waktu

singkat maupun waktu

lama(perebusan dan

penyiapan tumbuhan hias

untuk percobaan Sachs)

kegiatan berlanjut di luar

laboratorium untuk

pembuktian percobaan Sachs

disiplin



8.Guru menginstruksikan

kepada para siswa untuk

kembali ke lab,kemudian

sesampai di lab guru

meminta siswa untuk

mengumpulkan

laporan sementara dari

hasil pengamatan yang

dilakukan. (3  menit)

9. Guru memberikan

kesempatan bertanya

tentang materi yang

belum dimengerti (1

menit)

10.Guru memberi penguatan

materi tentang percobaan

Ingenhouz dan Sachs

menggunakan tayangan slide

dan video  (3 menit)

dan ingenhouz dengan alat

dan bahan yang telah dirakit

di laboratorium dan mencata

hasil pengamatan pada tabel

pengamatan (55 menit)

8. Siswa kembali ke lab

untuk mengembalikan

alat dan mengumpulkan

laporan sementara. (3

menit)

9.Harapan guru ada siswa

yang bertanya tentang

materi yang belum

dimengerti,jika tidak guru

langsung melanjutkan pada

kegiatan selanjutnya. (1

menit)

10. Siswa menyimak

penjelasan  guru (3 menit)

Dilatih

berani

menyampaik

an

pertanyaan

secara

santun



KEGIAT

AN

PENUTU

P (10

MENIT)

1.Guru memberikan post

test  berupa test tulis

uraian di lab untuk

mengetahui tingkat

kepahaman siswa dalam

melakukan ke 2

percobaan tersebut.(5

menit)

2.Guru menginstuksikan

siswa untuk

mengumpulkan hasil

postest,kemudian guru

bersama siswa membuat

kesimpulan dari

percobaan yang telah

dilakukan berdasarkan

hasil pengamatan(2

menit)

3.Guru memberikan

aplikasi kepada siswa

sebagai pengembangan

pengetahuan setelah

melakukan percobaan

tentang percobaan

Ingenhouz  dan Sachs

,”untuk merawat

1.Siswa siap dengan post

test dan mengerjakan

postest secara individual.(5

menit)

2.Siswa mengumpulkan

lembar jawaban post test

dan menyimpulkan

bersama guru (2 menit)

3.Siswa menyimak aplikasi

dari guru(1 menit)

Dilatih jujur

dalam

mengerjakan

soal dan

percaya diri

akan

jawaban

sendiri.

Dilatih

menghargai

orang lain

yang sedang

berbicara



tumbuhan dengan tidak

diletakkan atau ditanam di

bawah rindangan pohon

agar fotosintesis dapat

berlangsung dengan

optimal”.(1 menit)

4.Guru mengakhiri

pelajaran dengan

memberikan tugas pada

siswa untuk membuat

laporan dari percobaan

yang telah dilakukan dan

menjawab soal diskusi

dari LKPD yang telah

didapat secara kelompok

untuk dikerjakan secara

individu dan tugas

individu  mencari literatur

tentang reaksi terang dan

reaksi gelap sebagai

bahan diskusi pertemuan

selanjutnya serta memberi

salam (2 menit)

4.Siswa menyimak

penjelasan  tugas dari guru

dan menjawab salam (2

menit)

PERTEMUAN KE 2 (2X 45 MENIT)

FASE

KEGIATA

N

KEGIATAN

GURU

KEGIATAN

SISWA

PENDIDIKAN

KARAKTER

KEGIATA

N AWAL

1.Guru memberi

salam dan

1.Siswa

menjawab salam

Berani mengemukakan

pendapat dan berlatih



(4 menit) memotivasi

kegiatan belajar

siswa dengan

apersepsi “Reaksi

fotosintesis terdiri

dari reaksi apa

saja?”.(2 menit)

2.Guru  menuliskan

topik atau materi

yang akan

diajarkan

yaitu:reaksi terang

dan reaksi gelap

serta diskusi soal

LKPD percobaan

Sachs dan

Ingenhouz yang

telah ditugaskan

pertemuan

sebelumnya  (1

menit)

3. Guru

menyebutkan

indikator  yang

akan dicapai(1

menit)

dari guru dan

menjawab

pertanyaan guru

, harapan guru

siswa ada yang

menjawab :

reaksi terang dan

reaksi gelap (2

menit)

2.Siswa

menyimak dan

mencatat topik

pembelajaran

dari  guru(1

menit)

3.Siswa

menyimak

penyebutan

santun

Dilatih menghargai

orang lain yang sedang

menjelaskan.



tujuan dari

guru(1 menit)

KEGIATA

N INTI

(62 Menit)

1.Guru

menjelaskan sedikit

materi tentang

fotosintesis:Reaksi

terang dan reaksi

gelap secara

singkat dan global

(5 menit)

2. Guru

menyebutkan

model

pembelajaran yang

akan digunakan

pada pertemuan

kali ini yaitu:

(Think Pair

Share:TPS)  (1

menit)

3. Guru

menjelaskan

langkah-langkah

model

pembelajaran TPS

pada siswa yang

ditayangkan pada

slide ppt (3 menit)

4.Guru membentuk

kelompok belajar

1.Siswa

menyimak

penjelasan guru

(5 menit)

2.Siswa

menyimak

penjelasan guru

(1 menit)

3.Siswa

menyimak

penjelasan guru

mengenai

langkah-langkah

TPS (3 Menit)

4.Siswa siap

dengan

kelompok

masing-masing

Dilatih menghargai

orang lain yang sedang

menjelaskan,jujur

dalam mengerjakan

soal,dan percaya diri

akan jawaban

mandiri,kerja keras.



siswa secara

berpasangan,

masing-masing

kelompok

beranggotakan 2

orang yang berasal

dari teman

sebangku (1 menit)

5.Guru meminta

siswa untuk

berfikir secara

mandiri tentang

permasalahan yang

disampaikan

guru.Permasalahan

tentang (reaksi

terang dan reaksi

gelap) melalui

tayangan slide ppt

dan

menginformasikan

siswa untuk

menyiapkan

jawaban soal

diskusi LKPD yang

telah dikerjakan di

rumah.( 5menit)

6 .Setelah waktu

mengerjakan soal

TPS secara individual

(1 menit)

5.Siswa berfikir

secara

mandiri/individu

untuk

menyelesaikan

permasalahan

yang

disampaikan

guru (5 menit)

6.Siswa

berdiskusi

dengan teman

Demokratis,komunikat

if, kerja keras,dan

tanggung jawab



/ mandiri habis, guru

memberikan

kesempatan kepada

siswa untuk

berdiskusi dengan

pasangan guna

melaksanakan  tahap

selanjutnya yaitu

sharing hasil

pemikiran  sesuai

dengan langkah-

langkah TPS yang

telah dijelaskan

sebelumnya.(10

menit)

7.Guru memimpin

pleno kecil/diskusi

kelas dengan cara

menjadi moderator

agar jalannya diskusi

menjadi terarah (1

menit)

8.Setelah waktu

berdiskusi

habis,guru

mempersilahkan 1-

3 kelompok sampel

untuk presentasi

sebangku untuk

sharing dan

melengkapi

jawaban soal

TPS dan soal

diskusi

LKPD(10 menit)

7.Siswa siap

dengan diskusi

untuk

mengutarakan

pemikiran hasil

sharing dengan

teman sebangku

(1 menit)

8.Siswa

menyimak

Komunikatif

Berani mengemukakan

pendapat dengan

percaya diri.



dalam diskusi kelas

(14 menit)

9.Berawal dari

kegiatan

tersebut,guru

mengarahkan

pembicaraan pada

pokok

permasalahan agar

penjelasan siswa

tidak keluar dari

konsep,dan

memimpin diskusi

serta

mempersilahkan

kelompok lain

untuk

menanggapi

jawaban dari

kelompok

sampel.(10 menit)

10.Guru

memberikan

kesempatan

bertanya kepada

kelompok

sampel dan

kelompok

sampel

mempresentasik

an hasil

diskusinya.(14

menit)

9.Siswa

menyimak

penjelasan guru

dan ada

kelompok lain

untuk

menanggapi

jawaban

kelompok

sampel( 10

menit) Berani menyampaikan

pertanyaan dengan

percaya diri



siswa tentang

materi yang belum

jelas,jika tidak ada

yang bertanya guru

langsung memberi

penguatan namun

jika ada yang

bertanya guru

menanggapi

pertanyaan tesebut

(2 menit)

11.Guru memberi

penguatan pada

hasil diskusi topik

reaksi terang dan

reaksi gelap dengan

dilengkapi

tayangan slide dan

video. (10 menit)

10.Ada siswa

yang bertanya(2

menit)

11.Siswa

mendengarkan

dan menyimak

informasi dari

guru dan

mencatatnya(10

menit)

Disiplin dalam

mendengarkan

KEGIATA

N AKHIR

(24 menit)

1.Guru

melanjutkan

kegiatan

pembelajaran

dengan

1. Siswa menulis

dan mengerjakan

soal post test (5

menit)

Disiplin,percaya diri

dan tanggung jawab



memberikan soal

post tes (5 menit)

2.Setelah waktu

mengerjakan soal

post test selesai,

guru

menginstruksikan

siswa untuk

mengumpulkan

lembar jawaban

mereka (0.5 menit)

3.Guru bersama-

sama siswa

merumuskan

kesimpulan dari

hasil diskusi

(3 menit)

4.Kemudian guru

memberikan

aplikasi kepada

siswa”Tumbuhan

dapat melakukan

kegiatan mengolah

makanan

sendiri,yaitu

2.Siswa

mengumpulkan

lembar jawaban

soal post test

(0.5 menit)

3.Siswa

menyimpulkan

hasil diskusi

bersama guru (3

menit)

4.Siswa

menyimak

aplikasi dari

guru (4.5 menit)

Disiplin dan percaya

diri

Menghargai orang lain

saat berbicara



dengan melakukan

fotosintesis dengan

memanfaatkan

energi matahari dan

dapat menghasilkan

glukosa dan

oksigen yang dapat

dimanfaatkan baik

untuk tumbuhan itu

sendiri maupun

untuk makhluk

lain,termasuk

manusia,oleh

karena itu gunakan

fotosintat tersebut

dengan bijak tanpa

harus mengganggu

aktifitas hidup

tumbuhan.(4.5meni

t)

5. Guru

mengevaluasi

jalannya

diskusi,memberika

n pujian/reward

kepada kelompok

sampel yang

presentasinya

bagus,namun bagi

kelompok sampel

5.Siswa

menyimak

evaluasi dari

guru (10 menit)



yang presentasinya

kurang,maka guru

memberikan

motivasi agar lain

waktu lebih baik

(10 menit)

6.Guru mengakhiri

pelajaran dengan

memberi arahan

agar siswa

mempelajari materi

yang telah didapat

untuk evaluasi

minggu depan(1

menit)

6.Siswa

menyimak

arahan dari guru

(1 menit)

Kegiatan siswa dan guru waktu sama berjalan seiringan

PERTEMUAN 3 (45 MENIT)

Evaluasi belajar Ulangan Harian materi yang telah diberikan.

Instrumen:Uraian objektif soal terlampir

SUMBER, MEDIA, ALAT DAN BAHAN

SUMBER:

Pratiwi,dkk.2007.Biologi untuk SMA Kelas XII.Jakarta:Erlangga

Begot,Santoso.2007. Biologi untuk SMA Kelas XII.Bandung:Interplus

Abbas,Mohammad.1997.Tim Biologi Belajar IPA-Biologi 3A Dikembangkan dan di

sesuaikan dengan Kurikulum SMU/GBPP 1994.Jakarta: Yudhistira.



Syamsuri,Istamar.2003.Biologi 2000 Jilid 3A untuk SMU Kelas 3 Semester 1 Kurikulun

1994,Suplemen GBPP 1999.Jakarta: Erlangga.

Saktiyono.2007.Seribu Pena Biologi SMA Kelas XII Jilid 3.Jakarta:Erlangga.

Campbell,dkk.2003. Biologi Edisi Kelima Jilid 1.Jakarta: Erlangga.

LKPD (terlampir)

MEDIA:

LCD,laptop,Slide animasi reaksi gelap dan terang,slide ppt strategi (instruksi)TPS dan

soal diskusi,Slide ppt + gambar dan video demonstrasi  percobaan Ingenhouz dan Sachs.

Alat: Beaker glass 500 ml,corong kaca besar,tabung reaksi,termometer,kertas label,kertas

mika merah,hijau dan kuning,kertas timah/pembungkung rokok, dan penangas air plus

bunsen kaki 3

BAHAN:

Tanaman keladi hias,air,alkohol,yodium, soda kue, dan tumbuhan air (Hydrilla

verticillata)

PENILAIAN

1. KOGNITIF

INDIKATOR PENILAIAN

Jenis Tagihan Bentuk

Instrumen

Contoh

Instrumen

8) Menemukan definisi

dan tujuan dan

tujuan dari

fotosintesis

Ulangan Harian Uraian objektif Tercantum pada

tabel analisa soal

ulangan harian

9) Menemukan faktor-

faktor yang

mempengaruhi



kegiatan fotosintesis

dan hasilnya

10) Melakukan

percobaan

Ingenhouz dan

melaporkan

11) Melakukan

percobaan Sachs

dan melaporkan

hasil percobaan

Sachs

12) Membandingkan

tahapan reaksi

fotosintesis (reaksi

terang dan reaksi

gelap)

dan menentukan

tempat terjadinya.

ANALISA SOAL ULANGAN HARIAN

NO Soal ulangan aspek yang

dinilai

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Keterangan

1 Jelaskan apa yang dimaksud

dengan fotosintesis!





Menjelaskan

definisi

2 Jelaskan tujuan dilakukan

fotosintesis oleh tumbuhan

  Menjelaskan

pemahaman



hijau!

3 Sebutkan dan jelaskan 5 faktor

yang mempengaruhi kegiatan

fotosintesis?

 Menyebutkan

dan menjelaskan

4. Urutkan langkah kerja

percobaan Ingenhouz dan

Sachs secara singkat!

 Mengurutkan

5. Percobaan Sachs

a.

ditutup
kertas perak

GAMBAR DAUN
1

hitam

putih
hitam

GAMBAR DAUN
2

Setelah
berfotosintesis,daun
dengan perlakuan
seperti gambar
1,diuji amilum
dengan
lugol,hasilnya
adalah terjadi
perubahan warna
pada gambar
2,warna putih

 Menganalisa

gambar



membuktikan apa?
(bobot 10)

b. Apa tujuan
dilakukan
percobaan Sachs
pada kegiatan
fotosintesis?

6. Bandingkan perbedaan reaksi

terang dan reaksi gelap!

 Membandingkan

7 a.Apa tujuan dilakukan

percobaan Ingenhouz pada

fotosintesis tumbuhan Hydrilla

verticillata!

b.Apa tujuan ditambahkan

soda

kue (NaHCO3) pada air





Pemahaman

8.

9.

a.SetelSusunlah hasil pengamatan dari 2
percobaan yang diperoleh di lab!

Apa yang dapat Anda

simpulkan dan buktikan dari

percobaan Ingenhouz dan

Sachs!



 Menyusun

Membandingkan

dan

menyimpulkan



Kriteria:

A:81-100

B: 71-80

C: 61-70

D:0-60

RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF

NO NAMA

SISWA

ASPEK SCORE NILAI

C1 C2 C3 C4 C5 C6

1

2

3

JUMLAH

NILAI: skor siswa x 100 %

skor total

2 PENILAIAN PSIKOMOTOR

N

o

Kisi-kisi soal Aspek

P1 P2 P3 P4

1. Keaktifan siswa selama

KBM



2. Kemampuan dan

keterampilan dalam

praktikum



3. Kemampuan melakukan

percobaan sesuai prosedur

kerja





4. Keterampilan dalam

mempresentasikan hasil

diskusi dengan baik



5. Keterampilan siswa dalam

mendemonstrasikan

percobaan Sachs dan

Ingenhouz



6. Keterampilan siswa dalam

menjalankan peralatan ke 2

percobaan



7. Kemampuan dalam

berdiskusi



8. Ketepatan sisswa dalam

menjawab pertanyaan/soal

yang diberikan guru



Kriteria

Kurang:30-45

Cukup:55-65

Baik: 70-80

Amat baik:85-90

RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTOR

NO NAMA

SISWA

ASPEK SCORE NILAI

P1 P2 P3 P4 P5

1

2

3

JUMLAH

NILAI:skor siswa X 100%

skor total



3.AFEKTIF

No Kisi-kisi soal Aspek

A1 A2 A3 A4 A5

1. Mematuhi peraturan di

kelas,lab dan di luar lab



2. Ketepatan waktu siswa

dalam melaporkan hasil

pengamatan



3. Ketangkasan siswa dalam

mengasumsikan jawaban

saat diskusi



4. Keberanian siswa ddan

tanggung jawab dalam

mempertahankan jawaban



5. Keseriusan siswa dalam

mendengarkan penjelasan

guru



6. Ketepatan siswa dalam

menata alat dan bahan

serta mengembalikannya

dengan benar



7. Tanggung jawab siswa

dalam menjaga kebersihan

selama di lab



9. Kejujuran siswa dalam

melaporkan hasil

percobaan



10. Keseriusan dalam

memperhatikan teman yang





sedang menjelaskan

RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF

NO NAMA

SISWA

ASPEK SCORE NILAI

A1 A2 A3 A4 A5

1

2

3



JUMLAH

NILAI:skor siswa X 100%

skor total

Kriteria

Kurang:30-45

Cukup:55-65

Baik: 70-80

Amat baik:85-95

Penilaian keseluruhan:

K + P + A

3



LAMPIRAN-LAMPIRAN

ULANGAN HARIAN

FOTOSINTESIS

NAMA :

KELAS :

ABSEN :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan singkat!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fotosintesis dan tujuannya!

2. Sebutkan dan jelaskan 5 faktor yang mempengaruhi kegiatan fotosintesis!

3. Bandingkan perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap!

4. Percobaan Ingenhouz

a.Apa tujuan dilakukan percobaan Ingenhouz pada fotosintesis tumbuhan
Hydrilla verticillata!
b.Apa tujuan ditambahkan soda kue (NaHCO3) pada air?

5. Percobaan Sachs

a.
hitam
putih

Ditutup kertas perak
hitam

GAMBAR DAUN 1 GAMBAR DAUN 2

Setelah berfotosintesis,daun dengan perlakuan seperti gambar 1,diuji amilum
dengan lugol,hasilnya adalah terjadi perubahan warna pada gambar 2,warna
putih membuktikan apa?

b. Apa tujuan dilakukan percobaan Sachs pada kegiatan fotosintesis?

6. Urutkan langkah kerja percobaan Ingenhouz dan Sachs secara singkat!
7.  Susunlah hasil pengamatan dari 2 percobaan yang diperoleh di lab!
8. Apa yang dapat Anda simpulkan dan buktikan dari percobaan Ingenhouz
dan Sachs!



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

NAMA :

ABSEN :

KELAS :

Percobaan Ingenhouz

Jan Ingenhouz (1730-1799) orang pertama kali yang menemukan fotosintesis.

Ingenhouz memasukkan tumbuhan air Hydrila verticillata ke dalam bejana yang diisi

arir.Bejana gelas itu ditutup dengan corong terbalik dan di atasnya diberi tabung

reaksi yang diisi air hingga penuh.Bejana itu diletakkan diterik matahari .Tak lama

kemudian muncul gelembung udara dari tumbuhan air tu.Gelembung udara tersebut

menandakan adanya gas,yang setelah diuji adalah oksigen.Ingenhoua menyimpulkan

fotosintesi menghasilkan oksigen.

Tujuan:

a. Untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen

b. Untuk mengetahui faktor-faktor luar yang mempengaruhi fotosintesis

Alat dan bahan

 Beaker glas 500 ml

 Corong kaca besar

 Tabung reaksi

 Termometer

 Kertas mika warna merah,hijau dan kuning

 Tumbuhan air Hydrilla verticillata

 Air

 Kertas label

Langkah kerja

 Siapkan alat dan bahan

 Beri label A, B, C, dan D pada masing-masing beaker glass

 Rangkai alat seperti gambar berikut!



1 TABUNG REAKSI

2 CORONG KACA

3 TUMBUHAN AIR

 Beri perlakuan berikut:

 Beaker glass A tidak diselimuti mika

 Beaker glass B diselimuti mika merah

 Beaker glass C diselimuti mika hijau

 Beaker glass D diselimuti mika kuning

 Letakkan semua beaker glass di tempat terang

 Amati jumlah gelembung yang terjadi

 Catat pada tabel pengamatan

Menit ke Jumlah gelembung Keterangan

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



DISKUSI

i. Bandingkan hasil percobaan A, B, C, dan D!

ii. Pada percobaan manakah gelembung paling banyak?

iii. Bagaimanakah pengaruh cahaya terhadap kecepatan fotosintesis?

iv. Mengapa untuk menentukanaktifitas fotosintesis dihitung jumlah gelembung

yang muncul?

v. Bagaimanakah hubungan gelembung-gelembung dengan fotosintesis?

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

PERCOBAAN SACHS

Pada tahun 1860,Sachs membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan

amilum.Daun yang sebagian dibungkus kertas timah (kertas bungkus

rokok)mdipetik di sore hari,setelah tekena sinar matahari sejak pagi hari.Daun

tersebut direbus untuk mematikan sel-selnya.Selanjutnya daun tersebut

dimasukkan ke dalam alkohol,agar klorofilnya larut sehingga daun tersebut

menjadi pucat.Jika daun tersebut ditetesi dengan yodium,maka bagian yang

tertutup oleh kertas timah tetap pucat,sedang yang tidak tertutup warnanya

menjadi biru kehitaman.Warna biru kehitaman menandakan bahwa pada daun

tersebut terdapat amilum.

Tujuan:membuktikan fotosintesisi menghasilkan amilum.

Alat dan Bahan:

 Daun tumbuhan yang berwarna hijau (tanaman keladi hias)

 Kertas timah/pembungkus rokok

 Alkohol

 Yodium

 Air

 Pemanas air,bungsen + kaki 3

Cara Kerja:



a. Tutuplah sebagian daun-daun pada suatu tanaman keladi hias dengan

kertas timah,dan yang lain dibiarkan terbuka.Percobaan dimulai

sebelum matahari terbit

b. Letakkan tanaman di tempat yang mendapat cukup cahaya

c. Pada sore hari,petiklah daun-daun tanaman tersebut ketentuan:

 Daun A yang telah ditutup kertas timah selama 48 jam sebelum

percobaan atau sebelum dipetik

 Daun B tidak ditutup,potong dauun tersebut dengan ukuran dan

bentuk yang berbeda-beda.

d. Memasukkan daun-daun itu ke dalam air mendidih selama kurang

lebih 5 menit

e. Daun diambil,kemudian dimasukkan lagi ke dalam alkohol dan

dipanaskan sampai warna hijau daun itu hilang (daun menjadi

transparan)

f. Daun-daun tersebut diangkat,kemudian ditetesi dengan larutan lugol

atau iodium.Mengamati perubahan yang terjadi dan mencatat dalam

tabel pengamatan.

Jenis daun Warna daun

sebelum

dimasukkan

dalam air panas

Warna daun

setelah

dimasukkan

dalam alkohol

Warna daun

setelah ditetesi

lugol/iodium

Daun hijau

yang tidak

ditutupi

kertas timah

Daun hijau

ditutupi

kertas timah

DISKUSI

i. Mengapa daun harus ditutup selama 48 jam?

ii. Apa tujuan dari merebus daun tersebut?

iii. Apa tujuan daun dimasukkan ke dalam alkohol?



iv. Apa perubahan yang terjadi pada daun setelah direbus?

v. Apakah ada perbedaan antara daun yang ditutupi kertas timah dan daun

yang tidak ditutupi kertas timah bila ditetesi iodium atau lugol setelah

direbus?

vi. Apakah kesimpulan kegiatan di atas!

Kunci Jawaban

1.ULANGAN HARIAN FOTOSINTESIS

1) Fotosintesis adalah proses penyusunandan pembentukan /asimilasi zat

organik gula dari zat anorganik (air dan CO2)oleh klorofil dengan

energi yang berasal dari cahaya matahari

Tujuan: untuk memperoleh zat makanan dan oksigen yang dapat

digunakan untuk kelangsungan hidup tumbuhan

2) Komponen:

Bahan baku:air dan CO2

Cahaya

Pigmen

Temperatu/suhu

Molekul carrier,mineral dan enzim

3) Perbedaan reaksi terang dan gelap

a. Reaksi terang

 Berlangsung di grana pada kloroplas

 Terjadi proses fotolisis air sehingga dihasilkan oksigen

 Dibutuhkan cahaya untuk mengaktifkan klorofil

 Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia

 Proses reaksi: 12 H2O+ATP+24 NADP+ 6O2+ATP+24NADPH

b.reaksi gelap

 Terjadi fiksasi CO2 oleh RDP



 Berlangsung di stroma pada kloroplas

 Reaksi tidak membutuhkan cahaya

 Terjadi siklus calvin untuk mensintesis beberapa senyawa

 Proses reaksi: 6CO2+ATP+NADPH (CH2O)6+6 H2O

Jika reaksi terang dan gelap digabung akan mendapat reaksi sebagai berikut:

6 CO2+6H2O C6H12O6+6O2

5)a.warna putih:hasil fotosintesis berupa amilum

b.tujuan:untuk menguji reaksi fotosintesis menghasilkan amilum

5) a membuktikan reaksi fotosintesis menghasilkan oksigen

b. penambahan soda:menambah kadar CO2

6) Langkah kerja

 Siapkan alat dan bahan

 Beri label A, B, C, dan D pada masing-masing beaker glass

 Rangkai alat seperti gambar berikut!

1 TABUNG REAKSI

2 CORONG KACA

3 TUMBUHAN AIR

 Beri perlakuan berikut:

 Beaker glass A tidak diselimuti mika

 Beaker glass B diselimuti mika merah

 Beaker glass C diselimuti mika hijau

 Beaker glass D diselimuti mika kuning

 Letakkan semua beaker glass di tempat terang

 Amati jumlah gelembung yang terjadi

 Catat pada tabel pengamatan

7) Cara Kerja:



Tutuplah sebagian daun-daun pada suatu tanaman keladi hias dengan

kertas timah,dan yang lain dibiarkan terbuka.Percobaan dimulai sebelum

matahari terbit

g. Letakkan tanaman di tempat yang mendapat cukup cahaya

Pada sore hari,petiklah daun-daun tanaman tersebut ketentuan:

 Daun A yang telah ditutup kertas timah selama 48 jam sebelum

percobaan atau sebelum dipetik

 Daun B tidak ditutup,potong dauun tersebut dengan ukuran dan

bentuk yang berbeda-beda.

Memasukkan daun-daun itu ke dalam air mendidih selama kurang

lebih 5 menit

Daun diambil,kemudian dimasukkan lagi ke dalam alkohol dan

dipanaskan sampai warna hijau daun itu hilang (daun menjadi

transparan)

Daun-daun tersebut diangkat,kemudian ditetesi dengan larutan lugol

atau iodium.Mengamati perubahan yang terjadi dan mencatat dalam

tabel pengamatan.

8)

Catat pada tabel pengamatan Ingenhouz

Menit ke Jumlah gelembung Keterangan

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

Tabel pengamatan Sachs

Jenis daun Warna daun

sebelum

dimasukkan

dalam air panas

Warna daun

setelah

dimasukkan

dalam alkohol

Warna daun

setelah ditetesi

lugol/iodium

Daun hijau

yang tidak

ditutupi

kertas timah

Daun hijau

ditutupi

kertas timah

9.Percobaan Ingenhouz membuktikan fotosintesis menghasilkan

oksigen

Pecobaan Sachs membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum

KUNCI LKS

I.INGENHOUZ

i. Mika yang berwarna merah label A lebih banyak

ii. Mika yang berwarna merah banyak gelembung

iii. Cahaya matahari mempercepat laju fotosintesis

iv. Karena jumlah gelembung merupakan oksigen yang merupakan petanda

produk reaksi fotosintesis.

v. Gelembung:oksigen =produk fotosintesis



II.SACHS

i. Untuk mematikan sel-sel daun

ii. Agar terjadi penguapan optimum

iii. Daun menjadi pucat

iv. Agara klorofil larut

v. Ada

vi. Hasil fotosintesis:amilum

SOAL TPS

i. Simpulkan hasil percobaan Ingenhouz dan Sachs berdasarkan praktikum yang

Anda kerjakan bersama kelompok!

ii. Jelaskan perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap!

SOAL POST TES

PERTEMUAN 1

i. Pada percobaan Ingenhouz dihasilkan.......

ii. Pada percobaaan Sachs dihasilkan........

iii. Deskripsikan cara kerja secara singkat tentang percobaan yang Anda kerjakan!

PERTEMUAN 2

i. Jelaskan perbedaan antara reaksi terang dan gelap!

ii. Apa produk reaksi terang?

iii. Apa produk reaksi gelap?



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah :

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas/ Semester : XI/ 1

Tahun Pelajaran :

Program : IPA

Pertemuan :

Alokasi Waktu : 1 x 15 menit

STANDAR KOMPETENSI

Siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu,

kelainan/ penyakit yang mungkin terjadi serta aplikasinya pada salingtemas

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit

yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah.

INDIKATOR

Indikator Karakter

Pendekatan Konsep

Mengenal berbagai kelainan/penyakit yang

terjadi pada sistem peredaran darah

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

Menjelaskan penyebab kelainan/ penyakit

pada sistem peredaran darah

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab

Menjelaskan upaya menghindari/ rehabilitasi

kelainan/ penyakit pada sistem peredaran

darah

Kerja sama, percaya diri, toleransi, dan

bertanggungjawab

TUJUAN PEMBELAJARAN

Kognitif:

Melalui studi literatur dari berbagai sumber mengenai macam- macam dan penyebab

kelainan/ penyakit pada sistem peredaran darah, diharapkan:



1. Siswa dapat mengenal berbagai kelainan/penyakit yang terjadi pada sistem peredaran

darah ,

2. Siswa dapat menjelaskan penyebab/ penyakit pada sistem peredaran darah,

3. Siswa dapat menjelaskan upaya menghindari /rehabilitasi kelainan/ penyakit pada

sistem peredaran darah.

Afektif:

Perilaku berkarakter yang diharapkan muncul:

1. Dengan diberikan tugas untuk mengerjakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

tentang penyebab dan kelainan/ penyakit  pada sistem peredaran darah manusia,

peserta didik dilatih mandiri, disiplin, dan bertanggungjawab.

2. Dengan disarankan membaca beberapa sumber / literatur untuk memecahkan masalah

dalam LKPD, peserta didik dilatih memiliki rasa ingin tahu

3. Dengan diberikan batas waktu dalam mengerjakan LKPD,  peserta didik dilatih

disiplin

4. Dalam diskusi kelompok, peserta didik dilatih komunikatif, toleransi, santun,

demokratis dan berani mengemukakan pendapat dengan percaya diri.



MATERI AJAR

Materi Pokok : Sistem Peredaran Darah pada Hewan dan Manusia

Sub Materi Pokok : Kelainan/ Penyakit pada Sistem Peredaran Darah

Uraian Materi

Eva Latifah Hanum • Widi Purwianingsih
Tintin Atikah • Ida Herlina
Riana Yani • Dian Peniasiani
Bandung, Juni 2007
Sistem peredaran darah termasuk bagian tubuh yang sering mengalami
kerusakan, kegagalan fungsi, dan kelainan lainnya. Berikut ini contoh-contoh
kelainan sistem peredaran darah pada manusia.
Leukemia
Leukemia ditandai dengan meningkatnya jumlah leukosit secara tajam,
mencapai 1 juta per mm3 darah atau lebih. Keadaan ini sangat berbahaya
karena sel-sel pada sumsum tulang yang menghasilkan eritrosit digantikan
oleh leukosit sehingga menghambat pembentukan eritrosit. Untuk mengatasi
leukemia, selain pemberian obat-obatan, pasien diberi transfusi darah atau
dilakukan transplantasi sumsum tulang belakang.
2. Hemofili
Hemofili adalah kelainan yang bersifat genetis. Penderita tidak mampu
melakukan proses pembekuan darah pada saat luka atau pembuluh darahnya
pecah, atau proses pembekuannya sangat lama sehingga darah terus mengalir.
Hal ini terjadi karena tubuh tidak memiliki faktor pembeku darah, seperti
AHG (Anti Hemophilic Globulin) atau PTC (Plasma Thromboplastin Component).
Hemofili dapat diatasi dengan cara transfusi darah selama penderita
mengalami pendarahan
3. Anemia
Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Hal ini akan
menggangu lancarnya pengangkutan oksigen. Anemia disebabkan oleh
beberapa hal di antaranya:
a. kehilangan banyak darah, misalnya karena pendarahan hebat, luka bakar,
infeksi cacing tambang;
b. gangguan pembentukan darah, misalnya karena kekurangan vitamin dan
zat-zat makanan tertentu;
c. ada gangguan dan kerusakan pada sumsum tulang sehingga pembentukan
sel darah merah (eritrosit) terhambat;
d. penghancuran sel-sel darah merah yang terlalu cepat dan banyak, misalnya
karena penyakit malaria.
Untuk mengatasi anemia maka dilakukan transfusi darah.
4. Varises
Varises adalah pelebaran pembuluh darah balik (vena). Dapat terjadi di
bagian bawah kaki dan di sekitar lutut. Varises di sekitar dubur disebut
hemoroid. Hal ini terjadi karena katup-katup pada pembuluh balik tidak dapat
menutup dengan sempurna dan lemahnya dinding pembuluh darah.
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5. Thalasemia
Thalasemia merupakan penyakit hereditas yang dikendalikan gen
dominan, bersifat subletal. Bentuk sel darah tidak normal (berbentuk agregat)
sehingga afinitas terhadap oksigen rendah. Penderita Thalasemia tidak
mampu menyintesis rantai polipeptida alfa (α) dan rantai polipeptida
beta (β) yang cukup. Rantai polipeptida dibutuhkan untuk membentuk
hemoglobin.
6. Aterosklerosis
Aterosklerosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pengerasan
pembuluh darah akibat endapan lemak yang menyebabkan pembuluh darah
tidak elastis.
7. Kolesterol
Jumlah kolesterol normal > 200 mg%, jumlah kalestrol dalam darah
meninggi jika makan makanan yang mengandung lemak, produksi kolestrol
tubuh meningkat, pembuangan kolestrol di usus berkurang. Koresterol tinggi
dapat menyebabkan jantung koroner, stroke, batu empedu, pembesaran hati
dan ganguan ginjal.
8. Diabetes Mellitus
Seseorang dikatakan kencing manis jika kadar gula darah puasa > 120
mg % dan sesudah makan > 140 mg%.
9. Stroke
Stroke merupakan ketidakstabilan denyut jantung secara mendadak.
Dengan cepat kontraksi jantung pada saat sistol meningkat tajam sehingga
tekanan darah meningkat drastis. Pembuluh-pembuluh kapiler di otak dan
organ-organ tubuh lainnya pecah akibat tekanan yang kuat. Sel-sel otak
tergenang oleh darah sehingga fungsi otak hilang. Stroke terjadi karena otot
jantung kekurangan protein khusus untuk kontraksi otot normal. Zat ini
disebut tPA (tissue Plasminogen Activator).
Kini melalui bioteknologi dapat diproduksi tPA secara pabrikan, dikemas
seperti obat biasa untuk mengurangi jumlah penderita stroke yang mematikan
itu. Gen pembentuk tPA dapat diisolasi, disisipkan ke dalam susunan benang
DNA pada sapi atau kambing. Dengan demikian, tPA akan diproduksi
bersama keluarnya air susu pada sapi dan kambing. Kedua hewan tersebut
dinamakan hewan transgenik.
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10. Jantung Koroner
Jantung koroner disebut juga infark miokard. Jantung koroner merupakan
penyempitan atau penyumbatan pada arteri jantung (arteri koronaria),
menyebabkan kerja otot jantung akan terganggu atau bahkan terhenti. Jantung
koroner dapat menyebabkan kematian mendadak. Jantung koroner dapat
diatasi dengan memasukkan “cincin” pada pembuluh arteri sehingga aliran
darah ke otot jantung lancar kembali.
11. Lemah Jantung
Kemampuan jantung berdenyut dipicu oleh suatu jaringan tertentu yang
disebut Nodus Sinortrial (nodus S – A). Nodus S – A terletak pada dinding
atas serambi kanan jantung. Jika Nodus S – A rusak, jantung berhenti
berdenyut, atau denyutnya lemah sehingga tidak mampu memompa darah
secara optimal. Lemah jantung dapat diatasi dengan cangkok alat pacu
jantung buatan.
12. Hipertensi dan Hipotensi



Hipertensi (tekanan darah tinggi) dan hipotensi (tekanan darah rendah)
merupakan kelainan pada tekanan darah. Hal ini disebabkan oleh kekentalan
darah di atas normal atau di bawah normal. Kekentalan darah dipengaruhi
oleh kandungan garam dan gula dalam darah. Jika darah terlalu kental,
alirannya lambat sehingga jantung harus memompa lebih kuat. Oleh karena
itu, terjadi tekanan darah tinggi. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan cara
mengurangi asupan garam dan gula ke dalam tubuh.
Jantung
Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan
gangguan pada katup jantung. Jantung tidak mampu memompa. Hal
ini menyebabkan sindrom kegagalan jantung dengan gejala bengkak
di hati, kaki, dan organ tubuh lainnya.
Katup jantung dapat diganti dengan katup buatan. Di Rumah Sakit
Harapan Kita Jakarta, katup termurah harganya Rp12 juta, dan termahal
– Rp42,5 juta.
Siti Nur Rochmah

Kelainan dan Penyakit pada Sistem Peredaran
Darah
Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita yang selalu bekerja tiada
henti dapat mengalami kelainan atau penyakit. Misalnya saja, kelainan
dan penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah tubuh. Di
bawah ini dapat kalian simak beberapa contoh kelainan dan penyakit
yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia.
a. Anemia
Anemia merupakan suatu keadaan dari penderita yang kekurangan
eritrosit terutama unsur hemoglobin. Oleh karena itu, ada yang
menyebutnya penyakit kurang darah. Kekurangan hemoglobin ini
menyebabkan pemenuhan kebutuhan oksigen (O2) menuju jaringan
menurun, sehingga mengganggu fungsi kerja sel.

T e l i s i k
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Gejala anemia antara lain ditandai dengan muka penderita pucat,
cepat lelah, sakit kepala, timbulnya bintik-bintik hitam pada mata, jantung
berdebar, dan denyut nadi meningkat.
Anemia dapat terjadi juga apabila kita terluka dan
kehilangan ba nyak darah. Sehingga cara yang bisa dilakukan
adalah transfusi darah. Kurangnya zat seperti zat besi (Fe) dan
vitamin B12 juga bisa menyebabkan anemia.
Selain itu, ada pula anemia yang terjadi secara genetis. Misalnya
thalasemia dan anemia bulan sabit (siclema). Th alasemia
merupakan suatu kelainan pada eritrosit, sehingga selnya mudah
rapuh dan cepat rusak. Ini terjadi karena sel-selnya tidak mampu



mensintesis rantai polipeptida alfa ( ) dan rantai polipeptida
beta ( ) dengan cukup, sehingga hemoglobin tidak terbentuk.
Sementara, anemia bulan sabit (cicle cell anemia) merupakan
anemia yang sel-selnya mengandung tipe hemoglobin abnormal, yang
disebut hemoglobin S. Perhatikan Gambar 5.18. Apabila hemoglobin
S ini berikatan dengan oksigen (O2) yang berkonsentrasi rendah, maka
akan mengendap menjadi kristal-kristal yang panjang di dalam eritrosit.
Kristal-kristal tersebut berbentuk seperti bulan sabit. Hemoglobin yang
mengendap ini juga akan merusak membran sel, sehingga sel tersebut
menjadi lebih rapuh.

b. Polisetemia
Polisetemia merupakan suatu keadaan kelebihan produksi
eritrosit dalam tubuh seseorang. Darah penderita menjadi kental, sehingga
memperlambat aliran darah di dalam pembuluh atau dapat
juga membentuk gumpalan di dalam darah. Gumpalan darah dapat
menyebabkan ganggren/kematian jaringan jika terjadi pada jantung,
sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderita. Gejala yang
ditimbulkannya dapat berupa sakit kepala dan pusing-pusing.
c. Leukemia (Kanker Darah) dan Agranulositosis
Leukemia atau kanker darah merupakan suatu keadaan berupa
kelebihan produksi leukosit. Leukimia disebabkan oleh keadaan sumsum
tulang atau jaringan limfa yang abnormal, sehingga produksi
leukosit berlipat ganda. Oleh karena itu, jumlah leukosit dapat mencapai
500.000 sel per mm3. Di dalam dunia medis, gangguan leukemia ini
sukar diobati. Namun, cara yang seringkali dilakukan adalah dengan
sinar X, kemoterapi atau terkadang diperlukan transplantasi (pencangkokan)
sel-sel mieoloid.
Kebalikan leukimia adalah agranulositosis, yakni kekurangan
leukosit. Akibat yang ditimbulkan adalah daya tahan tubuh terhadap
penyakit menurun.
d. Hemofi lia
Hemofi lia merupakan penyakit keturunan dengan gejala pendarah
an yang sukar dihentikan. Sebanyak 85% dari penyakit ini disebabkan
oleh defi siensi faktor VIII. Jenis hemofi lia ini disebut hemofi lia
Gambar 5.18 Bentuk eritrosit
penderita siclema
Gambar 5.17 Penderita thalasemia
Suryo, Genetika Manusia, 2005, hlm. 111
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A atau hemofi lia klasik. Sebanyak 15% pasien sisanya kecenderungan
perdarahan disebabkan oleh difi siensi faktor IX. Kedua faktor tersebut



diturunkan secara resesif melalui kromosom wanita.
Dinamakan fi lia karena paling sedikit satu dari kedua kromosom
X-nya mempunyai gen-gen yang sempurna. Namun demikian bila
salah satu kromosom X-nya mengalami defi siensi, maka akan menurunkan
penyakit tersebut kepada separuh anak laki-laki.
e. Trombositopenia
Kelainan ini ditandai dengan sedikitnya jumlah trombosit di
dalam sistem peredaran darah. Penderita trombositopenia cenderung
mengalami pendarahan seperti halnya pada hemofi lia. Bedanya ialah
pendarahan trombositopenia berasal dari kapiler-kapiler kecil, dan bukan
dari pembuluh besar seperti yang terjadi pada hemofi lia.

Normal

cacat
Sebagai akibat kelainan ini, timbul bintik-bintik pendarahan di
seluruh jaringan tubuh. Kulit penderita menampakkan bercak-bercak
kecil berwarna ungu, sehingga penyakit itu disebut trombositopenia
purpura.
f. Hipertrofi
Hipertrofi merupakan suatu keadaan menebalnya otot-otot jantung
sebagai akibat katup-katup jantung tidak berfungsi sehingga jantung
bekerja ekstra. Akibatnya, saat tertentu, jantung tidak dapat lagi
memberi cukup oksigen (O2) terhadap jaringan.
g. Penyakit Jantung Koroner
Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan
oleh gangguan aliran darah pada pembuluh darah koroner.
Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah arteri dan vena, yang
mengalirkan darah dari dan ke jantung. Pemicunya adalah arteriosklerosis,
yaitu pengerasan pembuluh nadi (arteri) akibat endapan lemak.
Sementara, arterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi (arteri)
akibat endapan zat kapur. Coba kalian perhatikan Gambar 5.19.



j. Embolisme Koroner
Embolisme koroner merupakan suatu gangguan pada arteri
koroner yang mengakibatkan pembuluh terisi oleh bekuan darah
secara mendadak. Bekuan darah ini berasal dari bagian tubuh lain yang
terbawa oleh aliran darah menuju arteri koroner.
k. Fibrilasi Atrium
Fibrilasi atrium merupakan suatu kelainan pada jantung yang
mengakibatkan atrium berdenyut cepat dan tidak beraturan. Kelainan
ini terjadi akibat demam rematik dan penyakit tertentu lainnya.
l. Varises
Varises merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik (vena).
Varises ini sering terjadi pada bagian bawah tubuh, seperti pembuluh
(a)
Gambar 5.19 (a) arteri normal,
(b) aterosklerosis
Otot polos
Endotelium
Jaringan ikat
Plak
(b)
Campbell, Reece, Mitchell, Biologi 3, 2004, hlm. 57
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balik pada kaki. Hemaroid atau wasir merupakan varises yang terjadi
pada daerah dubur (anus)
m. Flebitis
Flebitis merupakan suatu keadaan gangguan pada vena, yaitu berupa
radang vena. Flebitis dapat disebabkan oleh tukak atau abses di luar pembuluh
vena. Pada kasus tertentu, fl ebitis dapat juga terjadi pada vena.
n. Hipertensi dan Hipotensi
Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi jika tekanan darah
sistole lebih besar dari 140 mm Hg atau tekanan diastole lebih besar
dari 99 mmHg. Tekanan darah yang ideal adalah tekanan sistole 120
mmHg, dan tekanan diastole 80 mmHg.
Hipertensi ditandai dengan badan lemah, pusing, napas pendek,
dan palpitasi jantung. Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh
arteri dan kapiler. Jika terjadi diotak disebut pendarahan otak.
Sebaliknya, hipotensi merupakan suatu keadaan yang ditandai
dengan tekanan sistolik dan diastoliknya di bawah ukuran normal.
Tekanan darah rendah ditandai dengan gejala badan cepat lelah, tangan
dan kaki terasa dingin dan mudah pusing ketika bangun tidur.
o. Hemorage
Hemorage merupakan suatu kelainan berupa pendarahan arteri
atau vena, baik pada bagian dalam atau bagian luar tubuh. Hemorage
selalu berbahaya. Sebab, apabila pendarahan yang terjadi sebanyak
± 30% dari volume darah, penderita dapat mati kehabisan darah.
Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan rubrik Telisik berikut.
Setelah menyelesaikan rubrik Telisik, kalian dapat menguji pemahaman
kalian melalui Uji Kompetensi berikut.
i
Kelainan dan penyakit pada darah dan sistem peredaran darah dapat



disebabkan oleh faktor keturunan dan non keturunan.
1. Faktor Keturunan
Penyakit keturunan disebabkan oleh genetik. Di antaranya adalah
sebagai berikut:
a. Hemofilia
Penyakit keturunan berupa darah yang keluar dari pembuluh darah
tidak dapat membeku.
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b. Thalassemia
Penyakit yang ditandai dengan bentuk sel darah merah yang tidak
beraturan. Akibatnya daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida
kurang.
c. Sick Cell Anemia (SCA)
Penyakit berupa kelainan sel darah merah yang berbentuk seperti
bulan sabit, akibatnya daya ikat terhadap oksigen dan karbon
dioksida berkurang.
2. Faktor Non Keturunan
Kelainan darah ini disebabkan oleh faktor fisiologis. Di antaranya
adalah:
a. Anemia
Penyakit kurang darah, disebabkan kandungan Hb rendah,
berkurangnya sel darah merah, atau menurunnya volume darah dari
ukuran normal.
b. Anemia pernisiosa
Penyakit di mana tubuh tidak mampu menyerap vitamin B - 12.
c. Aneurisma
Penyakit pelebaran pembuluh arteri karena lemahnya dinding otot.
d. Eritroblastosis fetalis
Rusaknya eritrosit bayi di dalam kandungan karena perbedaan rhesus
dengan ibu.
e. Elefantiasis
Penyumbatan aliran pembuluh limfa akibat infeksi cacing Filaria.
f. Hipertensi
Tekanan darah tinggi, yaitu nilai ambang tekanan sistole sekitar 140 -
200 mmHg atau lebih, dan nilai ambang tekanan diastole sekitar 90 -
110 mmHg atau lebih.
g. Hipotensi
Tekanan darah rendah, bila tekanan sistole di bawah 100 mmHg.
h. Leukemia (kanker darah)
Penyakit yang disebabkan bertambahnya leukosit yang tidak
terkendali akibat kanker jaringan penghasil sel-sel darah putih.
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Tugas 5.2
i. Trombus dan embolus
Penyakit jantung yang disebabkan oleh penggumpalan di dalam arteri
koroner.
j. Jantung koroner
Suatu gangguan jantung disebabkan oleh tertimbunnya lemak darah
(kolesterol) pada arteri koronaria.
k. Sklerosis



Penyakit pengerasan pembuluh nadi. Gangguan ini dapat disebabkan
oleh dua hal, yaitu karena endapan lemak, disebut aterosklerosis dan
disebabkan oleh endapan kapur atau arteriosklerosis.
Sklerosis dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas pembuluh
darah,sehingga menaikkan tekanan darah. Jika sklerosis ini terjadi
pada arteriole maka dapat menyebabkan pecahnya arteriole tersebut.
Kalau hal ini terjadi di otak dapat menyebabkan kematian (stroke).
l. Varises
Penyakit berupa pelebaran vena pada bagian betis. Bisa juga pelebaran
venanya pada bagian anus yang sering disebut ambeien, wasir, atau
hemoroid.
Kerjakan Tugas 5.2 berikut ini yang akan menumbuhkan keingintahuan
dan kecakapan vokasional kalian!
1. Tuliskanlah kelainan-kelaianan atau penyakit-penyakit lain pada sistem



STRATEGI PEMBELAJARAN

Pendekatan : Konsep

Model Pembelajaran : Problem based introduction (PBI), Numbered Head

Together (NHT)

Metode Pembelajaran : Ceramah, Diskusi, Demonstrasi,   dan Penugasan

Langkah- langkah Pembelajaran

Fase

Kegiatan

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Pendidikan

Karakter

Kegiatan

Awal (2 menit)

1. Guru memberikan

salam dan

memotivasi

kegiatan siswa

dengan apersepsi “

pernah melihat iklan

ini (sample

sangobion) , obat ini

diperuntukkan orang

yang menderita

apa?” (0. 5 menit)

2. Guru menuliskan

topik atau materi

yang akan diajarkan

yaitu tentang

“Kelainan/penyakit

pada sistem

peredaran darah”

(0.5 menit)

3. Guru menyebutkan

indikator dan

memberikan

gambaran mengenai

model pembelajaran

1. Siswa menjawab

salam dari guru

dan menjawab

pertanyaan

guru.Harapan guru

siswa menjawab

“anemia”

2. Siswa menyimak

dan mencatat

penulisan topik

3. Siswa menyimak

peyebutan

indikator dan

informasi dari guru

Berani

mengemukakan

pendapat dan

percaya diri

Santun dalam

mendengarkan

penjelasan

Santun dalam

mendengarkan

penjelasan



yang akan digunakan

yaitu NHT dan PBI (

1 menit)

Kegiatan inti

(10 menit )

1. Guru menjelaskan

materi secara singkat

(2 menit)

2. Guru membentuk

kelompok belajar

sebanyak 4

kelompok, tiap

kelompok

beranggotakan 12

orang.Setiap siswa

dalam kelompok

akan mendapatkan

nomor ( 1 menit)

3. Guru memberikan

tugas/ masalah

dengan membagikan

LKPD kepada

masing-masing

kelompok untuk

mendiskusikannya (

1 menit)

4. Guru memanggil

salah satu nomor

secara acak untuk

kelompok tertentu,

dimana nomor yang

dipanggil

melaporkan hasil

diskusinya ( 4 menit)

1. Siswa menyimak

penjelasan guru

2. Siswa siap dengan

kelompok masing-

masing

3. Siswa berdiskusi

dengan masing-

masing kelompok

4. Siswa dari

kelompok  tertentu

melaporkan hasil

diskusi

kelompoknya

Disiplin dan santun

Dilatih santun dan

kerjasama

Kerjasama,

demokratis,

toleransi dan berani

mengemukakan

pendapat

Kemunikatif,

demokratis,

toleransi dan berani

mengemukakan

pendapat



5. Guru menunjuk

siswa lain dengan

nomor yang berbeda

dari kelompok lain

untuk menanggapi

pernyataan dari

kelompok

sebelumnya (1

menit)

6. Guru mengadakan

post test secara

tertulis untuk

mengetahui

kemampuan siswa (1

menit)

5. Siswa dari

kelompok lain

menanggapi

diskusi

6. Siswa mengerjakan

soal pos test

Mandiri, jujur dan

bertanggung jawab

Kegiatan akhir 1. Guru menanyakan

kepada siswa

mengenai materi

yang belum

dimengerti ( 0,5

menit)

2. Guru bersama-sama

siswa merumuskan

kesimpulan

mengenai materi

hasil diskusi (1

menit)

3. Guru memberikan

aplikasi kepada

siswa “ agar tubuh

1. Harapan guru ada

siswa yang

bertanya mengenai

materi yang belum

dimengerti

2. Siswa bersama-

sama guru

menyimpulkan

materi

3. Siswa menyimak

aplikasi guru

Berani

mengemukakan

pertanyaan dan

percaya diri

Komunikatif dan

percaya diri

Santun dan disiplin



kita tidak terserang

penyakit yang

disebabkan

gangguan pada

sistem peredaran

darah, hendaknya

kita harus pandai-

pandai menjaga

kesehatan dengan

pola akan yang

teratur , istirahat

yang cukup dan olah

raga yang teratur. ( 1

menit)

4. Guru menutup

pelajaran dengan

memberikan

penugasan lanjut dan

mengucapkan salam

(0.5 menit)

4. Siswa  menyimak

informasi guru dan

menjawab salam

SUMBER, MEDIA, DAN ALAT PERAGA

SUMBER

Suwarno.2007. Panduan Pembelajaran Biologi XI untuk SMA dan MA. Jakarta: Pusat

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Hanum, Eva Latifah 2007. Panduan Pembelajaran Biologi XI untuk SMA dan MA. Jakarta:

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Rochmah, Siti Nur. 2007. Panduan Pembelajaran Biologi XI untuk SMA dan MA. Jakarta:

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.



LKPD (Terlampir)

Soal pos test (terlampir)

Media

 White board, spidol, penghapus

 Kertas manila/ ariston nomor kepala

Alat Peraga

 Model perbandingan pembekuan darah dan hemofili

 Model perbandingan eritrosit normal dan eritrosit bulan sabit

PENILAIAN

Instrumen : 1. Tes Uraian dan isian singkat

2. Penilaian Pendidikan Karakter

Ranah Kognitif

1. Menyebutkan macam- macam penyakit/ kelainan yang terjadi pada sistem

peredaran darah (C1)

2. Menjelaskan masing-masing pengertian dan penyebab kelainan/penyakit

yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia (C2)

3. Menjelaskan cara mencegah penyakit yang terdapat pada sistem peredaran

darah (C3)

Ranah Psikomotor

1. Keaktifan siswa saat mengikuti diskusi kelompok (P1)

2. Keterampilan siswa dalam memperhatikan demonstrasi alat peraga (P2)

3. Keterampilan siswa dalam mengerjakan soal pos test (P3)



Tabel 1. Penilaian Psikomotor:

No Nama Skor Penilaian Psikomotor

Indikator ke:

1 1 2 3

2

3

INDIKATOR

Indikator Karakter

Pendekatan Konsep

Mengenal berbagai kelainan/penyakit yang

terjadi pada sistem peredaran darah

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

Menjelaskan penyebab kelainan/ penyakit

pada sistem peredaran darah

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab

Menjelaskan upaya menghindari/ rehabilitasi

kelainan/ penyakit pada sistem peredaran

darah

Kerja sama, percaya diri, toleransi, dan

bertanggungjawab



Ranah Afektif

Rubrik penilaian pendidikan karakter

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung

jawab dalam

melaksanakan tugas

(mengerjakan

LKPD)

1

2 Bekerja Keras Bersungguh-

sungguh dan dengan

sebaik-baiknya

dalam mengerjakan

tugas

Mengerjakan tugas

dengan teliti dan

rapi

Menggunakan

waktu secara efektif

untuk

menyelesaikan

tugas- tugas dikelas

Berusaha mencari

informasi tentang

macam- macam

kelainan atau

penyakit pada

peredaran darah dari

1

1

1

1



berbagai sumber

3 Disiplin Teliti dan tertib

dalam mengerjakan

tugas/ LKPD

Menyelesaikan

tugas sesuai waktu

yang ditentukan

1

1

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang

suatu hal yang

berkaitan dengan

materi yang sedang

dibahas

Membeca sumber

diluar buku teks

tentang kelainan

atau penyakit pada

sistem peredaran

darah

1

1

5 Toleransi Mau menerima

pendapat yang

berbeda dari teman

sekelas (pada saat

diskusi)

1

6 Komunikatif Memberi pendapat

dalam kelompok di

kelas

Memberi dan

mendengarkan

1

1



pendapat dalam

diskusi kelas

7 Mandiri Menyimpulkan

sendiri hasil diskusi

atau presentasi

Tidak bergantung

pada orang lain

dalam menyelaikan

tugas studi literatur

1

1

8 Menyimak informasi guru Konsentrasi dalam

menerima informasi

dari guru

1

9 Berani mengemukakan

pendapat/bertanya

Saat diskusi kelas

mengemukakan

pendapat/ bertanya

Saat guru

mendampingi

diskusi kelompok,

peserta didik berani

mengajukan

pertanyaan

1

1

10 Demokratis Bermusyawarah

dengan teman

sekelompok saat

diskusi

1

11 Santun Tidak membuat

gaduh pada saat

KBM berlangsung

1

Nilai: skor yang diperoleh x 100

Skor maksimal



No Nama

Siswa

Aspek yang dinilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nilai Keseluruhan : K+ P+ A

3

Skor penilaian

85-100 : A

70-84 : B

60-69 : C

50-59 : D

0-49 : E (Wahid Murni, 2010:34)

Jember,  Maret 2012

Mengetahui:

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

(                       ) Aini Maskuro



Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Ringkasan Materi

Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita yang selalu bekerja tiada henti dapat

mengalami kelainan atau penyakit.Misalnya saja, kelainan/penyakit yang terjadi pada

sistem peredaran darah.Berikut beberapa contoh kelainan/ penyakit yang terjadi pada

sistem peredaran darah:

a) Anemia

b) Hemofili

c) Leukimia

d) Hipertensi

e) Hipotensi, dll

Tujuan: Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan macam-macam, penyebab dan upaya

menghindari penyakit/kelainan pada sistem peredaran darah.

Sumber bacaan:  Suwarno.2007. Panduan Pembelajaran Biologi XI untuk SMA dan MA.

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Sumber bacaan lain yang relevan

Bahan diskusi :

1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam penyakit atau kelainan pada sistem peredaran

darah ! (minimal 3 kelainan dan usahakan selain pada contoh di atas)

2. Jelaskan penyebab dan cara menghindari penyakit/ kelaianan pada sistem peredaran

darah yang telah disebutkan pada soal no 1!



SOAL POST TEST

1. Jelaskan secara singkat ciri-ciri dari penyakit anemia bulan sabit!

2. Jelaskan secara singkat definisi dari hemofilia

3. Bagaimana upaya mengobati penyakit kanker darah (leukimia)!



KUNCI JAWABAN

LKPD

1) Macam- macam penyakit/ kelainan pada sistem peredaran darah:

Trombositopenia
Kelainan ini ditandai dengan sedikitnya jumlah trombosit di
dalam sistem peredaran darah.

Penyakit Jantung Koroner
Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan
oleh gangguan aliran darah pada pembuluh darah koroner.
Embolisme Koroner
Embolisme koroner merupakan suatu gangguan pada arteri
koroner yang mengakibatkan pembuluh terisi oleh bekuan darah
secara mendadak.
Fibrilasi Atrium
Fibrilasi atrium merupakan suatu kelainan pada jantung yang
mengakibatkan atrium berdenyut cepat dan tidak beraturan. Kelainan
ini terjadi akibat demam rematik dan penyakit tertentu lainnya.
Varises
Varises merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik (vena).
Varises ini sering terjadi pada bagian bawah tubuh, seperti pembuluh

2) Penyebab dan cara mengobati penyakit:

Penderita trombositopenia cenderung
mengalami pendarahan seperti halnya pada hemofi lia. Bedanya ialah
pendarahan trombositopenia berasal dari kapiler-kapiler kecil, dan bukan
dari pembuluh besar seperti yang terjadi pada hemofi lia.

Normal



cacat
Sebagai akibat kelainan ini, timbul bintik-bintik pendarahan di
seluruh jaringan tubuh. Kulit penderita menampakkan bercak-bercak
kecil berwarna ungu, sehingga penyakit itu disebut trombositopenia
purpura.

Jantung koroner

Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah arteri dan vena, yang
mengalirkan darah dari dan ke jantung. Pemicunya adalah arteriosklerosis,
yaitu pengerasan pembuluh nadi (arteri) akibat endapan lemak.
Sementara, arterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi (arteri)
akibat endapan zat kapur.

Embolisme Koroner

Bekuan darah ini berasal dari bagian tubuh lain yang
terbawa oleh aliran darah menuju arteri koroner.

Fibrilasi atrium

Kelainan ini terjadi akibat demam rematik dan penyakit tertentu lainnya.

Cara menghindari sebelum mengobati adalah dengan pola hidup sehat



KUNCI JAWABAN SOAL

POST TEST

1) Ciri-ciri penayakit anemia bulan sabit:

 Penyakit ini merupakan anemia yang sel-selnya mengandung tipe hemoglobin

abnormal.

 Hemoglobin pada penderita berbentuk seperti huruf S

 Hemoglobin yang berbentuk S jika berikatan dengan O2 dalam konsentarasi

rendah dapat menyedap sehingga membentuk kristal-kristal panjang di dalam

eritrosit sehingga kristal tersebut seperti bulan sabit

2) Hemofilia adalah penyakit keturunan dengan gejala pendarahan sukar dihentikan

3) cara yang seringkali dilakukan untuk mengobati kanker darah  adalah dengan

sinar X, kemoterapi atau terkadang diperlukan transplantasi (pencangkokan)

sel-sel mieoloid.



ANALISIS INSTRUKSIONAL

Memahami Pengertian , macam-
macam, dan penyebab kelaianan
sistem peredaran darah

Guru mengadakan post test untuk
mengetahui pemahaman siswa

Guru memanggil salah satu nomor secara
acak dari kelompok tertentu, dimana
masing-masing kelompok yang dipanggil
melaporkan hasil diskusinya, dan guru
menunjuk nomor lain untuk
menanggapinya

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk
mendiskusikan hasil studi literaturnya dari
penugasan dipertemuan sebelumnya dengan
membagikan LKPD tentang kelainan peredaran
darah

Guru membentuk kelompok belajar sebanyak

4 kelompok, tiap kelompok beranggotakan 12

orang.Setiap siswa dalam kelompok akan

mendapatkan nomor

Guru mendemostrasikan alat peraga yang telah
dirancang

Guru menjabarkan materi secara
singkat

Kelainan atau penyakit sistem peredaran darah



MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A

SMA MUH 3 Jl. Mastrip No.30331-335127 (0331) 335127 Jember Kp.

68126

e mail mu3.mastrip@yahoo.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/ Semester : X/1
Pertemuan : 1 dan 2
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit
Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan

makhluk hidup
Kompetensi Dasar : 2.3 Menyajikan ciri-ciri umum filum dalam

kingdom protista dan peranannya bagi

kehidupan

Indikator : 1. Menjelaskan ciri- ciri protista mirip jamur
dan hewan

2. Mendeskripsikan ciri- ciri masing- masing
klasifikasi protista mirip jamur dan hewan

3. Memahami reproduksi protista mirip jamur
dan hewan

4. Mengidentifikasi  peranan protista mirip
jamur dan hewan

Tujuan : Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri protista
mirip jamur dan mirip hewan , reproduksi
protista mirip jamur dan mirip hewan, dan
peranan protista mirip jamur dan hewan bagi
kehidupan.
Karakter siswa yang diharapkan :
Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,
komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab,
peduli lingkungan
Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif:
Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil

I. Materi Ajar

1. Ciri- ciri Protista yang meliputi:



a. Protista mirip jamur

b. Protista mirip hewan

c. Protista mirip tumbuhan

2. Peranan protista bagi kehidupan

a. Peranan yang menguntungkan

b. Peranan yang merugikan

II. Metode Pembelajaran
Diskusi, penugasan dan think pair share

III. Strategi Pembelajaran

Tatap muka Terstruktur Mandiri

 Mengamati gambar
macam- macam
protista mirip  hewan
dan mirip jamur

 Mendeskripsikan ciri-
ciri protista

 Mempresentasikan
ciri-ciri, macam-
macam dan peranan
protista

 Mengumpulkan
informasi tentang
protista

 Pengamatan
gambar protista

 Diskusi untuk
mendeskripsikan
ciri-ciri protista

 Diskusi tentang
klasifikasi dan
peranan protista

 Tugas
pengumpulan
informasi tentang
protista

 Siswa dapat
mendeskripsikan ciri-ciri
protista yang menyerupai
hewan dan jamur

 Siswa mengdentifikasi
gambar protista

 Siswa menganalisis
peranan protista baik
yang mengntungkan
maupun yang merugikan.

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1 (2 x 45 menit)

A. Kegiatan Awal (10 Menit )

1. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa

2. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya.

3. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ Apa alat gerak

dari protozoa?” harapan guru siswa menjawab “ kaki semu”

4. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran

B. Kegiatan inti (70 menit)

I. Eksplorasi

1. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi berkaitan dengan

protista mirip jamur (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras,



toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung

jawab, peduli lingkungan).

2. Siswa mencari informasi mengenai protista mirip jamur melalui studi

literatur. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

II. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

1. Siswa mendiskusikan dengan teman kelompoknya mengenai protista

mirip jamur. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

2. Siswa mempresentasinya dengan teman kelompoknya di depan kelas.

(nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

3. Guru membimbing diskusi siswa agar tidak terjadi kesalahan konsep

4. Siswa mengumpulkan hasil studi literatur dengan anggota kelompoknya

masing-masing. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

III. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi

1. Siswa menyimpulkan tentang hal- hal yang belum diketahui dari kegiatan

diskusi. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin

tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

2. Guru menanyakan dan menjelaskan kembali terkait dengan hal- hal yang

belum diketahui. (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

C. Kegiatan Akhir (10 Menit)



1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan ciri-ciri protista mirip jamur. (nilai yang

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

2. Guru memberikan aplikasi “ untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh

protista, hendaknya kalian menjaga pola hidup sehat yang bersih”

3. Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk mempelajari materi protista mirip

hewan.

Pertemuan ke 2 (2x 45 menit)

A. Kegiatan Awal (10 Menit )

1. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa

2. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya.

3. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ hewan apa yang

masih menjadi perdebatan dalam  kelas protozoa?” harapan guru siswa menjawab

“ Euglena viridis”

4. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran

B. Kegiatan Inti (70 Menit)

I. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi:

1. Guru menjelaskan sedikit materi tentang  protista mirip hewan. secara

singkat dan global

2. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran TPS pada siswa

3. Guru membentuk kelompok belajar siswa secara berpasangan, masing-

masing kelompok beranggotakan 2 orang yang berasal dari teman

sebangku

4. Guru meminta siswa untuk berfikir secara mandiri tentang permasalahan

yang disampaikan guru melalui soal Lembar Kerja Peserta didik ( karakter

yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

II. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:



1. Setelah waktu mengerjakan soal TPS secara individual / mandiri habis,

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan

pasangan guna melaksanakan  tahap selanjutnya yaitu sharing hasil

pemikiran  sesuai dengan langkah-langkah TPS yang telah dijelaskan

sebelumnya. (karakter yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa

ingin tahu, komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

2. Guru memimpin pleno kecil/diskusi kelas dengan cara menjadi moderator

agar jalannya diskusi menjadi terarah.

3. Setelah waktu berdiskusi habis,guru mempersilahkan 1-3 kelompok

sampel untuk presentasi dalam diskusi kelas. (karakter yang ditanamkan:

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

III. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi:

1. Berawal dari kegiatan tersebut,guru mengarahkan pembicaraan pada

pokok permasalahan agar penjelasan siswa tidak keluar dari

konsep,dan memimpin diskusi serta mempersilahkan kelompok lain

untuk menanggapi jawaban dari kelompok sampel. (karakter yang

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif,

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi

yang belum jelas,jika tidak ada yang bertanya guru langsung memberi

penguatan namun jika ada yang bertanya guru menanggapi pertanyaan

tesebut.

3. Guru memberi penguatan pada hasil diskusi

C. Kegiatan Akhir (10 menit)

1. Guru bersama-sama siswa merumuskan kesimpulan dari hasil diskusi (karakter

yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunitif,

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

2.  Kemudian guru memberikan aplikasi kepada siswa” jagalah kesehatan kalian

masing dengan kebiasaan hidup bersih agar terhindar dari penyakit yang

disebabkan protista”



3.   Guru mengevaluasi jalannya diskusi,memberikan pujian/reward kepada

kelompok sampel yang presentasinya bagus,namun bagi kelompok sampel yang

presentasinya kurang,maka guru memberikan motivasi agar lain waktu lebih baik

4. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberi arahan agar siswa selanjutnya dan

memberikan penugasan untuk mencari informasi mengenai protista mirip

tumbuhan dan dikumpulkan minggu depan

V.  Sumber Belajar,  Alat, dan Bahan

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media

Pratama

Internet

Alat dan Bahan:

Papa tulis

Spidol

LKS

Rumput laut awetan

VI. Penilaian

Tugas

LKS

Post tes

Ulangan Harian

A. KOGNITIF

1. Jelaskan ciri- ciri protista mirip jamur dan hewan! (C1)

2. Sebutkan ciri- ciri masing- masing klasifikasi protista mirip jamur dan hewan

(C2)

3. Bagaimana proses  reproduksi protista mirip jamur dan hewan! (C3)

4. Analislah peranan protista mirip jamur dan hewan!(C4)

B. AFEKTIF

Rubrik penilaian pendidikan karakter



No Aspek yang dinilai Kriteria Skor

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung

jawab dalam

melaksanakan tugas

(mengerjakan

LKPD)

1

2 Bekerja Keras Bersungguh-

sungguh dan dengan

sebaik-baiknya

dalam mengerjakan

tugas

Mengerjakan tugas

dengan teliti dan

rapi

Menggunakan

waktu secara efektif

untuk

menyelesaikan

tugas- tugas dikelas

Berusaha mencari

informasi tentang

PROTISTA MIRIP

JAMUR DAN

HEWANdari

berbagai sumber

1

1

1

1

3 Disiplin Teliti dan tertib

dalam mengerjakan

tugas/ LKPD

1



Menyelesaikan

tugas sesuai waktu

yang ditentukan

PROTISTA MIRIP

JAMUR DAN

HEWAN

1

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang

suatu hal yang

berkaitan dengan

materi yang sedang

dibahas

Membaca sumber

diluar buku teks

tentang

1

1

5 Toleransi Mau menerima

pendapat yang

berbeda dari teman

sekelas (pada saat

diskusi)

1

6 Komunikatif Memberi pendapat

dalam kelompok di

kelas

Memberi dan

mendengarkan

pendapat dalam

diskusi kelas

1

1

7 Mandiri Menyimpulkan

sendiri hasil diskusi

atau presentasi

1



Tidak bergantung

pada orang lain

dalam menyelaikan

tugas studi literatur

1

8 Menyimak informasi guru Konsentrasi dalam

menerima informasi

dari guru

1

9 Berani mengemukakan

pendapat/bertanya

Saat diskusi kelas

mengemukakan

pendapat/ bertanya

Saat guru

mendampingi

diskusi kelompok,

peserta didik berani

mengajukan

pertanyaan

1

1

10 Demokratis Bermusyawarah

dengan teman

sekelompok saat

diskusi

1

11 Santun Tidak membuat

gaduh pada saat

KBM berlangsung

1

Nilai: skor yang diperoleh x 100

Skor maksimal

No Nama

Siswa

Aspek yang dinilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



C. PSIKOMOTOR

1. Keterampilan untuk mengindentifikasi materi

2. Keterampilan saat berdiskusi secara berpasangan

3. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi

4. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan

Nilai Keseluruhan : ( K+ P+ A) /3

Skor :

skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100%

Keterangan :

A= 81-100

B= 61-80

C= 50-60

D= 30-50

E= < 30

Jember , 6 November 2012

Guru Pamong Guru Praktek

Ir. Sutoyo Aini Maskuro
NUPTK. 4038744646200053 NIM. 0910211107



Mengetahhui,
Kepala Sekolah

M.Zaenal Mahfud, S.Pd
NUPTK.535574951200013

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A

SMA MUH 3 Jl. Mastrip No.30331-335127 (0331) 335127 Jember Kp.

68126

e mail mu3.mastrip@yahoo.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)



Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas/ Semester : X/1

Pertemuan : 3 dan 4

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit

Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan

makhluk hidup

Kompetensi Dasar : 2.3 Menyajikan ciri-ciri umum filum dalam

kingdom protista dan peranannya bagi

kehidupan

Indikator : 5. Menjelaskan ciri- ciri protista mirip

Tumbuhan

6. Mendeskripsikan ciri- ciri masing- masing

klasifikasi protista tumbuhan

7. Memahami reproduksi protista mirip

tumbuhan

8. Mengidentifikasi  peranan protista mirip

tumbuhan

Tujuan : Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri protista

mirip tumbuhan , reproduksi protista mirip

tumbuhan, dan peranan protista mirip

tumbuhan dan hewan bagi kehidupan.

Karakter siswa yang diharapkan :

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,

komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab,

peduli lingkungan

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif:

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil

V. Materi Ajar

3. Ciri- ciri Protista yang meliputi:

d. Protista mirip tumbuhan



4. Peranan protista bagi kehidupan

c. Peranan yang menguntungkan

d. Peranan yang merugikan

VI. Metode Pembelajaran

Diskusi, penugasan dan Make- a Match

VII. Strategi Pembelajaran

Tatap muka Terstruktur Mandiri

 Mengamati gambar
macam- macam
protista  mirip
tumbuhan

 Mendeskripsikan ciri-
ciri protista

 Mempresentasikan
ciri-ciri, macam-
macam dan peranan
protista

 Mengumpulkan
informasi tentang
protista

 Pengamatan
gambar protista

 Diskusi untuk
mendeskripsikan
ciri-ciri protista

 Diskusi tentang
klasifikasi dan
peranan protista

 Tugas
pengumpulan
informasi tentang
protista

 Siswa dapat
mendeskripsikan ciri-ciri
protista yang menyerupai
tumbuhan

 Siswa mengdentifikasi
gambar protista

 Siswa menganalisis
peranan protista baik
yang menguntungkan
maupun yang merugikan.

VIII. Langkah- langkah Pembelajaran

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)

D. Kegiatan Awal (10 Menit )

5. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa

6. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya.

7. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ pernakah kalian

melihat tumbuhan yang hidup di laut dan menyerupai rumput?, harapan guru

siswa menjawab “ Rumput Laut” , Rumput laut merupakan salah satu contoh

protista mirip apa?” siswa menjawab” mirip tumbuhan”

8. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran

E. Kegiatan inti (70 menit)

IV. Eksplorasi

Dalam kegiatan ini:



3. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi berkaitan dengan

protista mirip tumbuhan (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras,

toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung

jawab, peduli lingkungan).

4. Siswa mengumpulkan informasi mengenai protista mirip tumbuhan

melalui studi literatur yang telah ditugaskan pada pertemuan

sebelumnya (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

5. Guru menjelaskan materi secara global

6. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan mengenai

protista mirip tumbuhan dan beberapa bagian kartu mengenai jawaban.

7. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu

V. Elaborasi

Dalam kegiatan ini:

1. Tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang.

(nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin

tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

2. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok

dengan kartunya.

3. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas

waktu diberi poin.

4. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapatkan

kartu yang berbeda dari sebelumnya.

VI. Konfirmasi

Dalam kegiatan ini:

1. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa terkait dengan

materi yang tidak dimengerti

2. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas (nilai

yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

F. Kegiatan Akhir (10 menit)

1. Guru memberikan soal post test kepada siswa



2. Siswa mengumpulkan soal post test.

3. Guru memberikan aplikasi “sebaiknya kita harus memanfaatkan  protista mirip

tumbuhan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kelestarian hidupnya

agar tidak punah”

4. Guru memberikan penugasan untuk mempelajari materi protista untuk persiapan

ulangan harian.

5. Guru menutup pelajaran dengan salam.

Pertemuan 4 (2 x 45 menit)

Ulangan Harian (soal terlampir)

IX. Sumber Belajar, Alat, dan Bahan

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media

Pratama

Internet

Alat dan Bahan:

Papan tulis

Spidol

LKS

VI. Penilaian

Tugas

Soal make a match

Post tes

Ulangan Harian

D. KOGNITIF

5. Jelaskan ciri- ciri protista mirip tumbuhan! (C1)

6. Sebutkan ciri- ciri masing- masing klasifikasi protista mirip tumbuhan (C2)

7. Bagaimana proses  reproduksi protista mirip tumbuhan! (C3)

8. Analislah peranan protista mirip tumbuhan!(C4)



E. AFEKTIF

Rubrik penilaian pendidikan karakter

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung

jawab dalam

melaksanakan tugas

(mencocokkan kartu

make a match)

1

2 Bekerja Keras Bersungguh-

sungguh dan dengan

sebaik-baiknya

dalam mengerjakan

tugas

Mengerjakan tugas

dengan teliti dan

rapi

Menggunakan

waktu secara efektif

untuk

menyelesaikan

tugas- tugas dikelas

Berusaha mencari

informasi tentang

Protista mirip

tumbuhan dari

berbagai sumber

1

1

1

1

3 Disiplin Teliti dan tertib 1



dalam mengerjakan

tugas/ soal Make a

match

Menyelesaikan

tugas sesuai waktu

yang ditentukan

1

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang

suatu hal yang

berkaitan dengan

materi yang sedang

dibahas

Membaca sumber

diluar buku teks

tentang

1

1

5 Toleransi Mau menerima

pendapat yang

berbeda dari teman

sekelas (pada saat

diskusi)

1

6 Komunikatif Memberi pendapat

dalam kelompok di

kelas

Memberi dan

mendengarkan

pendapat dalam

diskusi kelas

1

1

7 Mandiri Menyimpulkan

sendiri hasil diskusi

1



atau presentasi

Tidak bergantung

pada orang lain

dalam menyelaikan

tugas studi literatur

1

8 Menyimak informasi guru Konsentrasi dalam

menerima informasi

dari guru

1

9 Berani mengemukakan

pendapat/bertanya

Saat diskusi kelas

mengemukakan

pendapat/ bertanya

Saat guru

mendampingi

diskusi kelompok,

peserta didik berani

mengajukan

pertanyaan

1

1

10 Demokratis Bermusyawarah

dengan teman

sekelompok saat

diskusi

1

11 Santun Tidak membuat

gaduh pada saat

KBM berlangsung

1



Nilai: skor yang diperoleh x 100

Skor maksimal

No Nama

Siswa

Aspek yang dinilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

F. PSIKOMOTOR

5. Keterampilan untuk mengindentifikasi materi

6. Keterampilan saat berdiskusi saat mencocokkan kartu make a match

7. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi

8. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan

Nilai Keseluruhan : ( K+ P+ A) /3



Skor :

skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100%

Keterangan :

A= 81-100

B= 61-80

C= 50-60

D= 30-50

E= < 30

Jember , 13 November 2012

Guru Pamong Guru Praktek

Ir. Sutoyo Aini Maskuro
NUPTK. 4038744646200053 NIM. 0910211107

Mengetahhui,
Kepala Sekolah

M.Zaenal Mahfud, S.Pd
NUPTK.535574951200013



MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A

SMA MUH 3 Jl. Mastrip No.30331-335127 (0331) 335127 Jember Kp.

68126

e mail mu3.mastrip@yahoo.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas/ Semester : X/1

Pertemuan : 5 , 6 dan 7

Alokasi Waktu : 6 x 45 menit

Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan

makhluk hidup

Kompetensi Dasar : 2.4 Mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis- jenis

jamur berdasarkan hasil pengamatan,

percobaan, dan kajian literatur serta

peranannya bagi kehidupan.

Indikator : 9. Mendeskripsikan ciri-ciri jamur

10. Mendeskripsikan cara jamur

memperoleh makanan

11. Membedakan spora aseksual dan

seksual

12. Memberikan alasan pemisahan jamur

dari tumbuhan dalam klasifikasinya



13. Melaporkan proses pembuatan suatu

produk yang menggunakan jamur.

Tujuan : Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri jamur,

cara jamur memperoleh makanan,

membedakan spora aseksual dan seksual,

memberikan alasan pemisahan jamur dari

tumbuhan dalam klasifikasinya dan

melaporkan proses pembuatan suatu produk

yang menggunakan jamur.

Karakter siswa yang diharapkan :

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,

komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab,

peduli lingkungan

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif:

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil

X. Materi Ajar

1. Ciri- ciri umum

2. Reproduksi jamur secara seksual dan aseksual

3. Klasifikasi kingdom fungi (divisi Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan

Deuteromycota)

4. Peranan jamur terhadap kehidupan sehari- hari

XI. Metode Pembelajaran

Diskusi, penugasan berbasis proyek dan  eksperimen

XII. Strategi Pembelajaran

Tatap muka Terstruktur Mandiri

 Mengamati spora
macam- macam divisi
fungi

 Mendeskripsikan ciri-
ciri kingdom fungi

 Mempresentasikan
ciri-ciri, macam-
macam dan peranan
fungi

 Pengamatan
preparat spora
fungi

 Diskusi untuk
mendeskripsikan
ciri-ciri fungi

 Diskusi tentang
klasifikasi dan
peranan fungi

 Siswa dapat
mendeskripsikan ciri-ciri
fungi

 Siswa mengidentifikasi
spora fungi

 Siswa menganalisis
peranan fungi baik yang
menguntungkan maupun
yang merugikan.



 Mengumpulkan
informasi tentang
fungi melalui tugas
proyek

 Membuat produk
makanan
menggunakan jamur

 Tugas
pengumpulan
informasi tentang
fungi

 Survei/ kunjungan
lokasi produksi
jamur misalnya
tape, dan pabrik
tempe.

 Siswa dapat melaporkan
proses pembuatan suatu
produk yang
mengggunakan jamur

XIII. Langkah- langkah Pembelajaran

Pertemuan 5 (2 x 45 menit)

G. Kegiatan Awal (5  Menit )

9. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa

10. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya.

11. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ terbuat dari apa

ragi tempe?”, harapan guru siswa menjawab dari jamur

12. Guru menuliskan topik dan menyebutkan tujuan pembelajaran

H. Kegiatan inti (75 menit)

VII. Eksplorasi

Dalam kegiatan ini:

8. Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan (tempe dan roti

berjamur) yang telah ditugaskan pertemuan lalu (nilai yang

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif,

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

9. Siswa siap dengan kelompok yang telah dibentuk pertemuan pertemuan

lalu (nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin

tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

VIII. Elaborasi

Dalam kegiatan ini:

1. Siswa mengamati spora jamur tempe dan roti kemudian

menggambar hasil pengamatannya. (nilai yang ditanamkan: Jujur ,



kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

2. Siswa mengerjakan soal diskusi pada Lember Kerja Siswa (LKS)

dengan kelompoknya ( nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras,

toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi,

tanggung jawab, peduli lingkungan).

3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan ( nilai yang ditanamkan:

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif,

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

4. Siswa melaporkan jawaban dari soal diskusi di depan kelas. ( nilai

yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,

komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

IX. Konfirmasi

Dalam kegiatan ini:

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran  ( nilai yang

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif,

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

I. Kegiatan akhir (5 menit)

1. Guru memberikan aplikasi” hendaknya kita harus menjaga pola hidup sehat kita

dengan berhati-hati mengkonsumsi makanan yang bebas jamur agar tidak terkena

penyakit yang disebabkan infeksi jamur”

2. Guru memberikan penugasan untuk mempelajari materi selanjutnya dan

memberikan tugas proyek mengunjungi pembuatan tape dan tempe secara

berkelompok serta menugaskan untuk dipelajari sebagai persiapan presentasi

pada pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 6 (2x 45 menit)

A. Kegiatan Awal (5  Menit )

1. Guru  memberi salam dan mengabsen siswa

2. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengenai pelajaran sebelumnya.



3. Guru memotivasi aktivitas siswa dengan memberikan apersepsi “ apa yang

kalian dapat saat kunjungan di tempat pembuatan tape dan tempe?”, harapan

guru siswa menjawab dari  banyak hal yang di dapat seperti cara pembuatan,

bahan dll.

4. Guru mengkondisikan diskusi yang akan dilakukan siswa menentukan

moderator dan  notulen diskusi.

B. Kegiatan Inti (75 Menit)

I. Eksploitasi

Dalam kegitan ini:

1. Guru menjelaskan prosedur presentasi

2. Perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil laporan berbasis

proyek

3. Kegiatan diskusi kelas dibimbing moderator dan notulen

II. Elaborasi

Dalam kegitan ini:

1. Guru menunjuk perwakilan kelompok lain menanggapi presentasi dari

kelompok sampel. ( nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi,

rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

2. Kelompok sampel menanggapi komentar dari kelompok penanya.

III. Konfirmasi

Dalam kegiatan ini:

1. Guru menjelaskan materi terkait dengan topik diskusi yang telah

dilakukan oleh kelompok

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada kelompok yang belum

menahami ( nilai yang ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli

lingkungan).

C. Kegiatan Akhir (5 menit)

Dalam ini:



1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas ( nilai yang

ditanamkan: Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif,

menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan).

2. Guru memberikan penugasan kuis singkat

3. Guru memberikan penugasan untuk mempelajari materi yang telah dipelajari

untuk persiapan ulangan harian dan memberikan penugasan untuk membuat

nomor dikepala dengan warna sesuai dengan ketentuan kelompok.

Pertemuan 7 (2 x 45 menit)

Ulangan Harian (soal terlampir)

V. Sumber Belajar , Alat, dan Bahan

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media

Pratama

Internet

Alat dan Bahan:

Papan tulis

Spidol

LKS

VI. Penilaian

Tugas berbasis proyek

LKS

Post tes

Ulangan Harian

G. KOGNITIF

9. Jelaskan ciri- ciri jamur ascomycta dan basidiomycota! (C1)

10. Sebutkan spesies masing- masing klasifikasi jamur ascomycta dan

basidiomycota!  (C2)

11. Bagaimana proses  reproduksi jamur ascomycta dan basidiomycota ! (C3)

12. Analislah peranan  jamur ascomycta dan basidiomycota !(C4)



H. AFEKTIF

Rubrik penilaian pendidikan karakter

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung

jawab dalam

melaksanakan tugas

(mengerjakan

LKPD)

1

2 Bekerja Keras Bersungguh-

sungguh dan dengan

sebaik-baiknya

dalam mengerjakan

tugas

Mengerjakan tugas

proyek dengan teliti

dan rapi

Menggunakan

waktu secara efektif

untuk

menyelesaikan

tugas- tugas dikelas

dan di luar kelas

Berusaha mencari

informasi tentang

jamur Zygomycota

dan Ascomycota

dari berbagai

1

1

1

1



sumber dan terjun

langsung ke industri

produk olahan

dengan

memanfaatkan

jamur

3 Disiplin Teliti dan tertib

dalam mengerjakan

tugas/ LKPD

Menyelesaikan

tugas sesuai waktu

yang ditentukan

zygomycota dan

ascomycota

1

1

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang

suatu hal yang

berkaitan dengan

materi yang sedang

dibahas

Membaca sumber

diluar buku teks

tentang  jamur

basidiomycota dan

ascomycota dari

berbagai sumber

dan terjun langsung

ke industri produk

olahan dengan

memanfaatkan

1

1



jamur

5 Toleransi Mau menerima

pendapat yang

berbeda dari teman

sekelas (pada saat

diskusi)

1

6 Komunikatif Memberi pendapat

dalam kelompok di

kelas

Memberi dan

mendengarkan

pendapat dalam

diskusi kelas

1

1

7 Mandiri Menyimpulkan

sendiri hasil diskusi

atau presentasi

Tidak bergantung

pada orang lain

dalam menyelaikan

tugas studi literatur

1

1

8 Menyimak informasi guru Konsentrasi dalam

menerima informasi

dari guru

1

9 Berani mengemukakan

pendapat/bertanya

Saat diskusi kelas

mengemukakan

pendapat/ bertanya

Saat guru

mendampingi

diskusi kelompok,

peserta didik berani

1

1



mengajukan

pertanyaan

10 Demokratis Bermusyawarah

dengan teman

sekelompok saat

diskusi

1

11 Santun Tidak membuat

gaduh pada saat

KBM berlangsung

1

Nilai: skor yang diperoleh x 100

Skor maksimal

No Nama

Siswa

Aspek yang dinilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. PSIKOMOTOR

9. Keterampilan untuk mengindentifikasi materi

10. Keterampilan saat mempresentasikan tugas proyek

11. Keterampilan mengamati jamur roti dan tempe

12. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi

13. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan



Nilai Keseluruhan : (K+ P+ A) /3

Skor :

Skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100%

Keterangan :

A= 81-100

B= 61-80

C= 50-60

D= 30-50

E= < 30

Jember , 12 November 2012

Guru Pamong Guru Praktek

Ir. Sutoyo Aini Maskuro
NUPTK. 4038744646200053 NIM. 0910211107

Mengetahhui,
Kepala Sekolah



M.Zaenal Mahfud, S.Pd
NUPTK.535574951200013

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A

SMA MUH 3 Jl. Mastrip No.30331-335127 (0331) 335127 Jember Kp.

68126

e mail mu3.mastrip@yahoo.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)



Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas/ Semester : X/1

Pertemuan : 4 ( Ujian Praktek Pengalaman Lapangan )

Alokasi Waktu : 45 menit

Standar Kompetensi : 2. Memahami Prinsip- prinsip pengelompokkan

makhluk hidup

Kompetensi Dasar : 2.4 Mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis- jenis

jamur berdasarkan hasil pengamatan,

percobaan, dan kajian literatur serta

peranannya bagi kehidupan.

Indikator : 14. Mendeskripsikan ciri-ciri jamur

15. Mendeskripsikan cara jamur

memperoleh makanan

16. Membedakan spora aseksual dan

seksual

17. Memberikan alasan pemisahan jamur

dari tumbuhan dalam klasifikasinya

18. Menjelaskan peranan jamur dalam

kehidupan sehari- hari

Tujuan : Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri

jamur, cara jamur memperoleh makanan,

membedakan spora aseksual dan seksual,

memberikan alasan pemisahan jamur dari

tumbuhan dalam klasifikasinya dan

menjelaskan peranan jamur dalam

kehidupan sehari- hari



Karakter siswa yang diharapkan :

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,

komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab,

peduli lingkungan

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif:

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil

XIV. Materi dan Uraian Materi Ajar

5. Ciri- ciri umum

6. Reproduksi jamur secara seksual dan aseksual

7. Klasifikasi kingdom fungi (divisi Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan

Deuteromycota)

8. Peranan jamur terhadap kehidupan sehari- hari.  (Uraian materi ajar terlampir)

XV. Metode Pembelajaran

Diskusi,  pembelajaran berbasis masalah / problem based learning (PBL) dan Student

Teams Achievement Divisions (STAD)

XVI. Strategi Pembelajaran

Tatap muka Terstruktur Mandiri

 Mengamati spora
macam- macam divisi
fungi

 Mendeskripsikan ciri-
ciri kingdom fungi

 Mempresentasikan
ciri-ciri, macam-
macam dan peranan
fungi

 Mengumpulkan
informasi tentang
fungi melalui tugas
proyek

 Membuat produk
makanan
menggunakan jamur

 Mengidentifikasi
permasalahan yang
terdapat pada LKPD
sesuai dengan pokok
bahasan fungi.

 Pengamatan
preparat spora
fungi

 Diskusi untuk
mendeskripsikan
ciri-ciri fungi

 Diskusi tentang
klasifikasi dan
peranan fungi

 Tugas
pengumpulan
informasi tentang
fungi

 Survei/ kunjungan
lokasi produksi
jamur misalnya
tape, dan pabrik
tempe.

 Siswa dapat
mendeskripsikan ciri-ciri
fungi

 Siswa mengidentifikasi
spora fungi

 Siswa menganalisis
peranan fungi baik yang
menguntungkan maupun
yang merugikan.

 Siswa dapat melaporkan
proses pembuatan suatu
produk yang
mengggunakan jamur

 Siswa dapat
mengidentifikasi
permasalahan yang
terdapat pada LKPD
sesuai dengan pokok
bahasan fungi.



XVII. Langkah- langkah Pembelajaran

No Kegiatan

Pembelajaran

Aktifitas Guru/ Siswa Karakter Yang

Diamati

1 Pendahuluan

( 2 Menit)

Guru

Memotivasi siswa

dengan mengkaitkan

materi lalu, dan

memberikan apersepsi “

terbuat dari apa ragi

tempe?”

Menuliskan topik dan

menyebutkan indikator

(1 menit)

Siswa

Harapan guru siswa

menjawab “ jamur bersel

tunggal”

Menyimak dan

mengamati gambar serta

menyimak penulisan

topik  dan penyebutan

indicator

(1 menit)

Kerja keras, Rasa

ingin tahu

2 Kegiatan Inti

(40  Menit)

Fase Eksplorasi

Guru

Menjelaskan materi

secara umum dengan

menggunakan media asli

jamur dan tempe ,



tayangan slide dan

banner struktur jamur

dan reproduksi

zygomycota ( 5 menit)

Menugaskan masing-

masing siswa untuk

duduk dengan kelompok

masing- masing

( 1 kelompok

beranggotakan 5 orang

dengan 2 kelompok

menjelaskan topik

zygomycota 2 kelompok

selanjutnya topik

Basidiomycota, 2

kelompok lainnya

menjelaskan topik

ascomycota dan 2

kelompok terakhir

menjelaskan

deuteromycota ) (STAD)

( 1 menit)

Siswa

menyimak penjelasan

guru

Melaksanakan instruksi

guru

Fase Elaborasi

Guru

Guru membantu siswa

mendefinisikan dan

mengorganisasikan tugas

Tanggung jawab,

peduli lingkungan

Jujur, teliti dan

bertanggung jawab



belajar yang

berhubungan 4 divisi

kingdom fungi untuk di

analisis masalah dalam

LKPD (PBI) (1 menit)

Siswa

Siap dengan kelompok

dan menyimak

penjelasan guru

Guru

Guru mendorong siswa

dalam kegiatan diskusi

untuk mengumpulkan

informasi dari berbagai

literatur (PBI)  (2 menit)

Siswa

Menyimak pemaparan

guru dan sisap berdiskusi

Guru

Memberikan tugas

kelompok untuk

dikerjakan oleh anggota

anggota kelompok dan

membantu siswa dalam

merencanakan dan

menyiapkan hasil

pemikiran tentang

jawaban  dari bahan

diskusi  tersebut untuk

didiskusikan di depan

kelas (STAD dan PBI) (1

menit)

Siswa

Kerja keras,

komunikatif dan

menghargai

pendapat orang

lain



Anggota dari siswa tahu

untuk menjelaskan pada

anggota lainnya sampai

semua anggota kelompok

itu mengerti

Berdiskusi di depan kelas

dengan masing- masing

perwakilan 4 kelompok

sampel (20 menit)

Fase Konfirmasi

Guru

membantu siswa untuk

melakukan refleksi atau

evaluasi terhadap

penyelidikan dari hasil

diskusi agar tidak terjadi

kesalahan konsep

(dengan pengutan

tayangan slide) (PBI dan

STAD) (5 menit)

Siswa

Menyimak reflesi dan

evaluasi dari guru

Guru

Memberikan kuis dengan

soal post test dan siswa

tidak boleh membentu

(STAD) (5 menit)

Jujur, mandiri dan

kerja keras

3 Penutup

(3 Menit)

Guru

Membantu siswa

menyimpulkan materi (2

menit)

Kerja keras,

tanggung jawab



Siswa

Menyimpulkan materi

bersama-sama guru

Guru

Memberikan

penugasan untuk

mengumpulkan tugas

proyek 1 minggu

yang lalu (1 menit)

Siswa

Menyimak penugasan

dari guru

V. Sumber Belajar , Alat, dan Bahan

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS X. Jakarta BSE

Oman Karmana. 2008. Biologi IA untuk kelas X SMA. Bandung: Grafindo Media

Pratama

Internet

Tayangan slide

Media asli jamur tiram dan jamur tempe

Media gambar banner struktur jamur dan reproduksi Zygomycota

Alat dan Bahan:

Papan tulis

Spidol

LKPD (Terlampir)

Soal Post test (terlampir)

VII. Penilaian

Tugas berbasis proyek (Pertemuan akhir sebelum UAS)

LKPD

Post tes

Ulangan Harian

J. KOGNITIF



13. Jelaskan ciri- ciri jamur dari masing- masing 4 divisi jamur! (C1)

14. Sebutkan spesies masing- masing klasifikasi jamur dari 4 divisi!  (C2)

15. Bagaimana proses  reproduksi pada masing-masing 4 divisi jamur! (C3)

16. Analislah peranan  jamur secara umum dari 4 divisi jamur !(C4)

K. AFEKTIF

Rubrik penilaian pendidikan karakter

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor

1 Tanggung jawab Sangat bertanggung

jawab dalam

melaksanakan tugas

(mengerjakan

LKPD)

1

2 Bekerja Keras Bersungguh-

sungguh dan dengan

sebaik-baiknya

dalam mengerjakan

tugas

Mengerjakan tugas

proyek dengan teliti

dan rapi

Menggunakan

waktu secara efektif

untuk

menyelesaikan

tugas- tugas dikelas

dan di luar kelas

Berusaha mencari

1

1

1

1



informasi tentang 4

divisi jamur dari

berbagai sumber

dan terjun langsung

ke industri produk

olahan dengan

memanfaatkan

jamur

3 Disiplin Teliti dan tertib

dalam mengerjakan

tugas/ LKPD

Menyelesaikan

tugas sesuai waktu

yang ditentukan

1

1

4 Rasa ingin tahu Bertanya tentang

suatu hal yang

berkaitan dengan

materi yang sedang

dibahas

Membaca sumber

diluar buku teks

tentang  jamur 4

divisi jamur dari

berbagai sumber

dan terjun langsung

ke industri produk

olahan dengan

memanfaatkan

jamur (penugasan

1

1



proyek)

5 Toleransi Mau menerima

pendapat yang

berbeda dari teman

sekelas (pada saat

diskusi)

1

6 Komunikatif Memberi pendapat

dalam kelompok di

kelas

Memberi dan

mendengarkan

pendapat dalam

diskusi kelas

1

1

7 Mandiri Menyimpulkan

sendiri hasil diskusi

atau presentasi

Tidak bergantung

pada orang lain

dalam menyelaikan

tugas studi literatur

1

1

8 Menyimak informasi guru Konsentrasi dalam

menerima informasi

dari guru

1

9 Berani mengemukakan

pendapat/bertanya

Saat diskusi kelas

mengemukakan

pendapat/ bertanya

Saat guru

mendampingi

diskusi kelompok,

peserta didik berani

1

1



mengajukan

pertanyaan

10 Demokratis Bermusyawarah

dengan teman

sekelompok saat

diskusi

1

11 Santun Tidak membuat

gaduh pada saat

KBM berlangsung

1

Nilai: skor yang diperoleh x 100

Skor maksimal

No Nama

Siswa

Aspek yang dinilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L. PSIKOMOTOR

14. Keterampilan untuk mengindentifikasi masalah dalam LKPD

15. Keterampilan saat mempresentasikan tugas proyek

16. Keterampilan menjelaskan masalah pada anggota lain dalam kelompok

17. Kecakapan dalam mendemonstrasikan hasil diskusi



18. Keterampilan untuk menyanggah dan membuat kesimpulan

Nilai Keseluruhan : (K+ P+ A) /3

Skor :

Skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100%

Keterangan :

A= 81-100

B= 61-80

C= 50-60

D= 30-50

E= < 30

Jember , 26  November 2012

Guru Pamong Guru Praktek

Ir. Sutoyo Aini Maskuro
NUPTK. 4038744646200053 NIM. 0910211107

Mengetahhui,
Kepala Sekolah

M.Zaenal Mahfud, S.Pd
NUPTK.535574951200013



A. Ciri-Ciri Jamur

1. Ciri Morfologi

Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti.
Sel jamur juga memiliki dinding sel dari bahan kitin (chitine) yang merupakan polimer
karbohidrat mengandung nitrogen. Zat ini juga terdapat pada eksoskeleton hewan arthropoda,
seperti laba-laba dan serangga. Senyawa kitin bersifat kuat, tetapi fleksibel. Ini berbeda
dengan tumbuhan umum yang dinding selnya tersusun dari selulosa dan bersifat kaku.
Umumnya jamur merupakan organism bersel banyak (multiseluler), tetapi ada juga yang
bersel tunggal (uniseluler), contohnya jamur ragi tape (Saccharomyces sp). Tubuh jamur
bersel banyak terdiri atas benangbenang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa jamur
membentuk anyaman yang disebut miselium. Pada jamur multiseluler yang hifanya tidak
bersekat (asepta), inti selnya tersebar di dalam sitoplasma dan berinti banyak. Jamur jenis ini
disebut jamur senositik (coenocytic). Sedang yang bersekat umumnya berinti satu dan disebut
sebagai jamur monositik (monocytic).



Bagian-bagian jamur
Tubuh buah jamur pada umumnya tersusun oleh bagian-bagian yang dinamakan
tudung/cap(pileus), bilah (lamellae), kumpulan bilah (gills), cincin(annulus/ring),
batang/tangkai(stipe), cawan(volva) dan sisik(scale).

Bentuk jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi jamur tidak memiliki daun dan akar sejati.
Selain itu, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis. Jamur ada
yang hidup sebagai parasit, ada pula yang bersifat saprofit. Selain itu, ada pula yang
bersimbiosis dengan organisme lain secara mutualisme. Sebagai parasit, jamur mengambil
makanan langsung dari inangnya. Jamur jenis ini memiliki haustorium, yaitu hifa khusus
untuk menyerap makanan langsung dari inangnya. Sebagai saprofit, jamur mengambil
makanan dari sisa-sisa organism lain yang telah mati. Jamur yang bersimbiosis, mengambil
nutrisi berupa zat organik dari organisme lain dan organisme itu mendapatkan zat tertentu
yang bermanfaat dari jamur tersebut.



2. Cara Bereproduksi

Secara alamiah, jamur dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan
seksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, yaitu dengan cara sel membagi diri
untuk membentuk dua sel anak yang serupa, penguncupan, yaitu dengan cara sel anak yang
tumbuh dari penonjolan kecil pada sel inangnya atau pembentukan spora. Spora aseksual ini
berfungsi untuk menyebarkan speciesnya dalam jumlah yang besar dengan melalui perantara
angin atau air. Ada beberapa macam spora aseksual, di antaranya seperti berikut :

a. Konidiospora , merupakan konidium yang terbentuk di ujung atau di sisi hifa. Ada yang
berukuran kecil, bersel satu yang disebut mikrokonidium , sebaliknya konidium yang
berukuran besar dan bersel banyak disebut makrokonidium .

b. Sporangiospora , merupakan spora bersel satu yang terbentuk dalam kantung yang disebut
sporangium, pada ujung hifa khusus. Ada dua macam sporangiospora yang tidak bergerak
(nonmotil) disebut aplanospora dan sporangiospora yang dapat bergerak karena mempunyai
flagela yang disebut zoospora .

a. Oidium / artrospora , yaitu spora bersel tunggal yang terbentuk karena terputusnya sel-sel
hifa.

b. Klamidospora , merupakan spora bersel satu, berdinding tebal, dan sangat resisten
terhadap keadaan yang buruk. Spora ini terbentuk dari sel-sel hifa yang somatik.

c. Blatospora merupakan tunas/kuncup pada sel-sel khamir.

Macam-macam spora aseksual pada jamur :



Perkembangbiakan jamur secara seksual dilakukan dengan peleburan inti sel/nucleus dari dua
sel induknya. Reproduksi secara seksual ini lebih jarang dilakukan dan jumlahnya lebih
sedikit dibandingkan secara aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi apabila berada dalam
keadaan tertentu. Seperti halnya spora aseksual jamur, jenis spora seksual jamur pun
bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

3. Ciri Fisiologi



Jamur lebih tahan hidup dalam keadaan alam sekitar yang tidak menguntungkan
dibandingkan dengan jasad-jasad renik lainnya. Jamur dapat tumbuh pada suhu yang luas dari
suhu yang mendekati 0°C sampai 37°C.

B. Klasifikasi Jamur

Para ahli biologi memperkirakan di seluruh dunia terdapat sekitar 1,5 juta spesies jamur.
Diantaranya baru sekitar 100.000 spesies jamur yang telah diketahui. Secara filogenetik
jamur digolongkan ke dalam 4 divisio, yaitu Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota,
dan Basidiomycota .

1. Chytridiomycota
Divisio Chytridiomycota sering dianggap sebagai bentuk peralihan antara divisio Protista
dengan division Jamur. Akan tetapi, para ahli sistematika molekuler yang membandingkan
urutan protein dan urutan asam nukleat divisio ini dengan jamur, telah menemukan bukti
bahwa Chytridiomycota termasuk golongan jamur. Sebagian besar Chytridiomycota
merupakan organism akuatik, beberapa di antaranya bersifat saprofitik dan parasit pada
invertebrata akuatik. Ciri utama divisio ini adalah nutrisi yang absorbtif dan dinding selnya
tersusun atas senyawa chitin, memiliki hifa senositik dan bereproduksi dengan membentuk
zoospora berflagel. Contohnya Chytridium.

2. Zygomycota
Sekitar 600 spesies jamur telah diidentifikasi masuk ke dalam divisio Zygomycota. Sebagian
besar mereka merupakan organism darat yang hidup di tanah atau pada tumbuhan dan hewan
yang membusuk. Ada di antaranya yang membentuk mikorhiza, yaitu asosiasi saling
menguntungkan antara jamur-jamur dari divisio ini dengan tumbuhan tinggi. Tubuh
Zygomycota tersusun atas hifa senositik. Septa hanya ditemukan pada hifa bagian tubuh yang
membentuk alat reproduksi saja. Reproduksi seksualnya melalui peleburan gamet yang
membentuk zigospora.
Contoh yang paling mudah didapat dari anggota divisio ini adalah Rhizopus stoloniferus.
Jamur ini hidup sebagai pengurai sisa organik atau parasit pada tanaman ubi jalar. Ada pula
yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan makanan seperti roti, nasi, wortel, jambu dan
lain-lain. Meskipun demikian ada yang dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi bahan
makanan (dalam pembuatan tempe) dan asam-asam organik yang berguna bagi kita.

Gambar : Rhizopus stoloniferus



JAMUR PADA TEMPE

Rhizopus stoloniferus pada nasi yang berjamur



Reproduksi Zygomycota:

1. hifa yang kelihatannya serupa memiliki sifat fisiologis yang berbeda dan biasanya
diberi tanda (+) dan( -). Hifa tidak dapat dibedakan menjadi hifa jantan dan hifa betina.
Hifa bermuatan positif dan negatif tersebut bercabang pendek dan dinamakan
gametangium

2. gametangium positif bersinggungan dengan gametangium negatif
3. terjadi peleburan antara kedua gametangia sehingga terbentuk zigosporangium yang

diploid (2n)
4. ukuran zigosporangium bertambah besar dan kemudian memasuki masa dormansi
5. setelah beberapa bulan, jika kondisi lingkungan cukup baik, zigosporanium

berkecambah. Kemudian membentuk sporangium untuk menghasilkan spora seksual.
Pembentukan spora tersebut terjadi secara meiosis.

6. Spora yang tersebar, jika jatuh ditempat yang sesuai akan tumbuh dan berkembang
menjadi hifa (individu baru).

3. Ascomycota
Lebih dari 600.000 spesies Ascomycota telah dideskripsikan. Tubuh jamur ini tersusun atas
miselium dengan hifa bersepta. Pada umumnya jamur dari divisio ini hidup pada habitat air
bersifat sebagai saprobe atau patogen pada tumbuhan. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang
hidup bersimbiosis dengan ganggang membentuk Lichenes (lumut kerak).

Ciri khas Ascomycota adalah cara perkembangbiakan seksualnya dengan membentuk
askospora. Sedangkan, reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk konidium. Konidium
ini dapat berupa kumpulan spora tunggal atau berantai. Konidium merupakan hifa khusus
yang terdapat pada bagian ujung

hifa penyokong yang disebut konidiofor. Di antara Ascomycota ada yang bersel tunggal,
bersel banyak membentuk miselium dan ada pula yang membentuk tubuh buah.



Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.

a) Bersel satu
Saccharomyces cerevisiae, dikenal sebagai ragi atau yeast.

b) Bersel banyak membentuk miselium
1) Aspergillus oryzae, untuk melunakkan adonan roti.
2) A. wentii, bermanfaat dalam pembuatan kecap.
3) Penicillium notatum, P.chrysogeum menghasilkan antibiotic penisilin.
4) Neurospora crassa, diperoleh dari oncom merah atau tongkol jagung rebus, digunakan

untuk penelitian sitogenetika.

c) Membentuk tubuh buah
Xylaria dan Nectaria, tubuh buah besar, hidup saprofit pada kayu yang membusuk. Dari
berbagai pengamatan secara teliti terhadap jamur tidak semua dapat diketahui cara reproduksi
seksualnya. Jamur jamur yang seperti ini untuk sementara digolongkan ke dalam
Deuteromycota (Fungi Imperfecti = Jamur tidak sempurna). Jika suatu saat diketahui fase
seksualnya, maka jamur itu digolongkan sesuai dengan alat perkembangbiakan seksualnya.
Contohnya jamur Monilia sithophila (jamur oncom), setelah diketahui fase seksualnya
membentuk askospora, maka digolongkan ke dalam Divisio Ascomycoya dan diberi nama
Neurospora sithophila

4. Basidiomycota
Nama Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur
hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya jamur ini merupakan
saproba yang penting. Aktivitasnya adalah menguraikan polimer lignin pada kayu dan
berbagai bagian tumbuhan yang lain. Jika kamu menjumpai orang memanfaatkan jamur
sebagai bahan makanan maka yang dimaksud adalah "mushroom" atau jamur kelenthos
(puffball). Keduanya termasuk Basidiomycota yang sangat populer, di samping beberapa
jenis jamur lain yang biasa dimasak sebagai bahan makanan.

Sekitar 25.000 spesies dari divisio ini telah diidentifikasi. Ciri umum jamur ini adalah hifa
bersepta, fase seksualnya dengan pembentukan basidiospora yang terbentuk pada basidium
yang berbentuk gada, membentuk tubuh buah (basidiokarp) seperti payung yang terdiri atas
batang dan tudung. Di bagian bawah tudung terdapat lembaran-lembaran, tempat
terbentuknya basidium. Semua anggota divisio Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di
darat sebagai saproba, parasit pada organism lain dan mikorhiza.



Daur hidup Basidiomycota



Fase aseksual Basidiomycota ditandai dengan pembentukan konidium, sedangkan fase
seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora. Spora pada konidium maupun
basidiospora pada kondisi yang sesuai tumbuh membentuk hifa bersekat melintang yang
berinti satu (monokariotik). Selanjutnya , hifa akan tumbuh membentuk miselium. Di antara
hifa ada yang berjenis (+) dan ada yang (-). Jika hifa (+) dan hifa (-) bertemu, bersentuhan,
maka dinding sel yang membatasi keduanya akan melebur, sehingga

terbentuk saluran sel. Hifanya kemudian menjadi berinti dua (dikariotik). Sel hifa dikariotik
terus tumbuh menjadi miselium. Dari miselium ini muncul tubuh buah (basidiocarp). Tubuh
buah akan membentuk basidium.

Di dalam basidium, inti yang mula-mula dua buah (masing-masing haploid) melebur menjadi
satu inti diploid. Inti diploid akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 basidiospora
haploid. Demikian seterusnya daur hidup berulang lagi.

Beberapa contoh Basidiomycota yang penting adalah sebagai berikut:

1) Volvariella volvacea dan Agaricus bisporus, jamur yang dibudidayakan untuk dimasak
sebagai bahan makanan. Jamur ini ditanam pada medium yang mengandung selulosa
(misalnya jerami) dengan kelembapan tinggi.

2) Auricularia polytrica (jamur kuping), jamur ini enak dimakan, hidup pada batang
tumbuhan yang telah mati.

Beberapa contoh Basidiomycota yang merugikan adalah sebagai berikut:



1) Puccinia graminis, jamur ini hidup parasit pada rumput.

2) Ustilago maydis, jamur ini parasit pada tanaman jagung, menyerang sukam daun , tongkol,
jumbai dan tangkai. Yang paling menyolok jika tanaman jagung diserang jamur ini adalah
adanya beberapa butiran jagung pada tongkolnya menjadi jauh lebih besar dari ukuran
normal.

3) Ganoderma pseudoferreum, jamur ini penyebab busuk akar pada tanaman coklat, kopi,
teh, karet dan tanaman perkebunan lain.

4) Ganoderma applanatum, jamur ini menyebabkan kerusakan pada kayu.

Gambar jamur tiram contoh jamur yang dapat dikonsumsi

DEUTEROMYCOTA

Nama lainnya Fungi Imperfecti (jamur tidak sempurna) dinamakan demikian karena

pada jamur ini belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatif.

Contoh : Jamur Oncom sebelum diketahui pembiakan generatifnya dinamakan Monilia

sitophila tetapi setelah diketahui pembiakan generatifnya yang berupa askus namanya

diganti menjadiNeurospora sitophila dimasukkan ke dalam Ascomycotina.

Banyak penyakit kulit karena jamur (dermatomikosis) disebabkan oleh jamur dari
golongan ini, misalnya :Epidermophyton fluocosum penyebab penyakit kaki
atlit, Microsporum sp.,Trichophyton sp. penyebab penyakit kurap



Gambar spesies deuteromycota.
MIKORHIZA

Mikorhiza adalah simbiosis antara jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi, jamur yang

dari Divisio Zygomycotina, Ascomycotina dan Basidiomycotina.

LICHENES / LIKENES

Likenes adalah simbiosis antara ganggang dengan jamur, ganggangnya berasal dari

ganggang hijau atau ganggang biru, jamurnya berasal dari Ascomycotina atau

Basidiomycotina. Likenes tergolong tumbuhan pionir/vegetasi perintis karena mampu

hidup di tempat-tempat yang ekstrim.



Contoh :
• Usnea dasypoga
• Parmelia acetabularis

 Tipe Mikoriza ditinjau dari struktur anatomi, adalah sebagai berikut:

1. Ektomikoriza
2. Endomikoriza
3. Ektendomikoriza

Keuntungan tumbuhan dengan adanya Mikoriza adalah sebagai berikut:

 Pertumbuhannya lebih cepat dan dapat meningkatkan penyerapan unsur harta
(terutama fosfat)

 Tumbuhan lebih tahan kekeringan karena Mikoriza dapat meningkatkan ketersediaan
air

 Mikoriza melindungi akar dari infeksi organisme yang patogen 4)Mikoriza dapat
membentuk hormon auksin, sitokinin, dan giberelin yang berpengaruh dalam
peningkatan pertumbuhan tumbuhan

PERANAN JAMUR

 Dari pembelajaran diatas menyebabkan jamur tidak hanya dapat menguntungkan,
tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada manusia.

 Ada beberapa jenis jamur yang memiliki kemampuan untuk melapukan sisa bahan
organik sehingga menjamin daur unsur kimia di alam.

 Oleh sebab itu, peranan jamur sangat vital.
 Jamur yang tergolong Basidiomycota, seperti Volvariella volvacea, Boletus Edulis,

dan Cortinelus Shitake dapat dikelola untuk dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis
tinggi.

Selain menguntungan, jamur dapat pula merugikan manusia. Jamur dapat menguraikan
kebutuhan manusia, sehingga mendatangkan kerugian yang sangat besar. Contoh
kerugian yang ditimbulkan oleh janur ialah pembusukan makanan serta pelapukan kayu
pada kapal dan jembatan

MATERI TAMBAHAN
Pada umumnya jamur beracun memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
• Mempunyai tudung dengan warna yang menyolok, seperti : merah darah, hitam

legam, biru tua, ataupun warna-warni lainnya;

• Menghasilkan bau busuk yang menusuk hidung, seperti telur busuk H2S ataupun bau
amoniak;

• Mempunyai cincin atau cawan, akan tetapi ada juga jamur yang mempunyai cincin
tetapi tidak beracun seperti jamur merang dan jamur kompos;



• Umumnya tumbuh pada tempat-tempat yang kotor seperti tempat pembuangan
sampah dan kotoran hewan;

• Apabila jamur beracun tersebut dikerat dengan pisau yang terbuat dari perak maka
pisau tersebut akan berwarna hitam atau biru;

• Apabila dimasak cepat sekali berubah warna dari warna putih menjadi gelap

CONTOH JAMUR BERACUN:

Amanita Spisa, ciri-ciri: tubuh buah seperti payung, dengan tudung berwarna coklat
tua dengan bintik-bintik putih, tidak memiliki cincin, tidak memiliki cawan.

Amanita muscaria, ciri-ciri: tubuh buah seperti payung, dengan tudung berwarna
merah dengan bintik-bintik putih, tak ber cincin, tidak memiliki cawan.



Amanita Umbrina, ciri-ciri: tubuh buah menggulung, dengan tudung berwarna coklat
muda sampai kuning, batang tidak jelas.

Phallus
Tempat habitatnya: tumbuh liar pada tanah yang berhumus, lembab atau terlindung
dari cahaya matahari.
Ciri-ciri : tudung tertutup dengan warna sisik kuning atau hijau, batang putih kotor
dan bersisik, mempunyai cawan, tidak bercincin, serta menyerupai bentuk alat
kelamin pria.



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)

I. Tujuan : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum,
reproduksi dan peranan jamur divisi Ascomycota

II. Petunjuk :
a. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing
b. Analisislah masalah yang ada pada LKPD
c. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda

III. Soal diskusi
1. Amati gambar di bawah ini!

Gambar apa di atas? Apa kegunaan dari gambar di atas!
2. Sebutkan ciri-ciri umum divisi Ascomycota!
3. Jelaskan secara singkat reproduksi divisi Ascomycota!

DIVISI
ASCOMYCOT

A



Lembar Jawaban
LKPD ASCOMYCOTA

1. Saccharomyces, berperan dalam industri makanan dan minuman.
2. Ciri-ciri :

a. Disebut juga jamur kantung, ada yang uniseluler dan multi seluler.
b. Bersifat parasit ( tubuh buah kecil) dan bersifat saprofit (tubuh buah besar)
c. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora aseksual yang isebut

konidia pada ujung konidiofor.
3. Reproduksi seksual terjadi dengan pembentukan spora seksualyang disebut

askosporayang dihasilkan oleh askus.Askus terbentuk dari peleburan hifa positif (+)
dan hifa (-) . Dari hifa (-) terbentuk anteridium dan dari hifa (+) terbentuk
askogonium. Beberapa askus berkelompok membentuk askokarp. Askogonium
menerima beberapa inti haploid dari anteridium tetapi belum terjadi peleburan inti.

Dari askogonium tumbuh hifa dikariotik. Pada ujung hifa terjadi singami dan
terbentuk askus. Di dalam askus terjadi fertilisasi antara 2 inti sehingga terbentuk sel
diploid. Sel diploid mengadakan pembelahan meiosis sehingga terbentuk 4 sel anak
yang haploid. Masing- masing sel anak haploid mengadakan pembelahan mitosis dan
terbentuk 8 sel askospora yang haploid.



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)

IV. Tujuan : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum,
reproduksi dan peranan jamur divisi Ascomycota

V. Petunjuk :
d. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing
e. Analisislah masalah yang ada pada LKPD
f. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda

VI. Soal diskusi
4. Amati gambar di bawah ini!

Gambar apa di atas? Dapatkah jamur di atas di konsumsi!
5. Sebutkan ciri-ciri umum divisi Basidiomycota!
6. Jelaskan secara singkat reproduksi divisi Basidiomycota!

DIVISI
BASIDIOMYCOTA



Lembar Jawaban
LKPD Basidiomycota

1. Jamur kuping (Auricularia auricula), jamur tersebut dapat dikonsumsi
2. Ciri-ciri Basidiomycota:

Ciri umum jamur ini adalah hifa bersepta, fase seksualnya dengan pembentukan
basidiospora yang terbentuk pada basidium yang berbentuk gada, membentuk tubuh
buah (basidiokarp) seperti payung yang terdiri atas batang dan tudung. Di bagian
bawah tudung terdapat lembaran-lembaran, tempat terbentuknya basidium. Semua
anggota divisio Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di darat sebagai saproba,
parasit pada organism lain dan mikorhiza.

3. Reproduksi jamur basidiomycota:

Fase aseksual Basidiomycota ditandai dengan pembentukan konidium,
sedangkan fase seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora. Spora pada
konidium maupun basidiospora pada kondisi yang sesuai tumbuh membentuk hifa
bersekat melintang yang berinti satu (monokariotik). Selanjutnya , hifa akan tumbuh
membentuk miselium. Di antara hifa ada yang berjenis (+) dan ada yang (-). Jika hifa
(+) dan hifa (-) bertemu, bersentuhan, maka dinding sel yang membatasi keduanya
akan melebur, sehingga

terbentuk saluran sel. Hifanya kemudian menjadi berinti dua (dikariotik). Sel
hifa dikariotik terus tumbuh menjadi miselium. Dari miselium ini muncul tubuh buah
(basidiocarp). Tubuh buah akan membentuk basidium.

Di dalam basidium, inti yang mula-mula dua buah (masing-masing haploid) melebur
menjadi satu inti diploid. Inti diploid akan membelah secara meiosis dan
menghasilkan 4 basidiospora haploid. Demikian seterusnya daur hidup berulang lagi



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)

VII. Tujuan : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri
umum, reproduksi dan peranan jamur divisi Zigomicota

VIII. Petunjuk :
g. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing
h. Analisislah masalah yang ada pada LKPD
i. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda

IX. Soal diskusi
7. Amati gambar di bawah ini!

Jelaskan secara singkat reproduksi jamur di roti diatas!
8. Sebutkan ciri-ciri umum divisi zigomycota!
9. Menurut pendapat kelompok anda apa manfaat atau peranan jamur yang tergolong

divisi Zigomycota!

DIVISI
ZYGOMYCOT

A



LEMBAR JAWABAN
LKPD ZYGOMYCOTA

1. Reproduksi Zygomycota

7. hifa yang kelihatannya serupa memiliki sifat fisiologis yang berbeda dan biasanya
diberi tanda (+) dan( -). Hifa tidak dapat dibedakan menjadi hifa jantan dan hifa betina.
Hifa bermuatan positif dan negatif tersebut bercabang pendek dan dinamakan
gametangium

8. gametangium positif bersinggungan dengan gametangium negatif
9. terjadi peleburan antara kedua gametangia sehingga terbentuk zigosporangium yang

diploid (2n)
10. ukuran zigosporangium bertambah besar dan kemudian memasuki masa dormansi
11. setelah beberapa bulan, jika kondisi lingkungan cukup baik, zigosporanium

berkecambah. Kemudian membentuk sporangium untuk menghasilkan spora seksual.
Pembentukan spora tersebut terjadi secara meiosis.

12. Spora yang tersebar, jika jatuh ditempat yang sesuai akan tumbuh dan berkembang
menjadi hifa (individu baru).

2. Ciri-ciri Zygomycota
Sebagian besar mereka merupakan organism darat yang hidup di tanah atau pada
tumbuhan dan hewan yang membusuk. Ada di antaranya yang membentuk mikorhiza,
yaitu asosiasi saling menguntungkan antara jamur-jamur dari divisio ini dengan
tumbuhan tinggi. Tubuh Zygomycota tersusun atas hifa senositik. Septa hanya
ditemukan pada hifa bagian tubuh yang membentuk alat reproduksi saja. Reproduksi
seksualnya melalui peleburan gamet yang membentuk zigospora.



3. Peranan Zygomycota

Rhizopus stoloniferus. Jamur ini hidup sebagai pengurai sisa organik atau parasit pada
tanaman ubi jalar. Ada pula yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan makanan
seperti roti, nasi, wortel, jambu dan lain-lain. Meskipun demikian ada yang dapat
dimanfaatkan dalam proses fermentasi bahan makanan (dalam pembuatan tempe) dan
asam-asam organik yang berguna bagi kita.

Rhizopus nigricans jamur yang terdapat pada roti dan menimbulkan roti busuk



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)

X. Tujuan : siswa dapa mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri-ciri umum,
reproduksi dan peranan jamur divisi Deuteromycota

XI. Petunjuk :
j. Kerjakan soal diskusi di bawah ini dengan kelompok masing-masing
k. Analisislah masalah yang ada pada LKPD
l. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda

XII. Soal diskusi
10. Amati gambar di bawah ini!

Sebutkan ciri-ciri dari gambar jamur di atas!
11. Sebutkan ciri-ciri umum divisi Deuteromycota!
12. Sebutkan jenis lain dari divisi Deuteromycota!

DIVISI
DEUTEROMYCO

TA



LEMBAR JAWABAN
LKPD DEUTEROMYCOTA

1. Aspergillus merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat
keasaman dan kandungan gula tinggi. Jamur ini dapat menyebabkan pembusukan
pada buah-buahan atau sayur-sayuran. Aspergillus ada yang bersifat parasit, dan ada
pula yang saprofit. Aspergillus yang bersifat parasit dapat menyebabkan penyakit
aspergillosis pada unggas karena mengeluarkan racun aflatoksin.

2. Ciri-ciri Deuteromycota
Nama lainnya Fungi Imperfecti (jamur tidak sempurna) dinamakan demikian karena

pada jamur ini belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatif.

Contoh : Jamur Oncom sebelum diketahui pembiakan generatifnya

dinamakan Monilia sitophila tetapi setelah diketahui pembiakan generatifnya yang

berupa askus namanya diganti menjadiNeurospora sitophila dimasukkan ke dalam

Ascomycotina.

3. Jenis lain dari deuteromycota
Banyak penyakit kulit karena jamur (dermatomikosis) disebabkan oleh jamur dari
golongan ini, misalnya :Epidermophyton fluocosum penyebab penyakit kaki
atlit, Microsporum sp.,Trichophyton sp. penyebab penyakit kurap



Lampiran 5 : RPP Kelas Kontrol

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

MUHAMMADIYAH

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A

SMA MUH 3 Jl. Mastrip No.30331-335127 (0331) 335127 Jember Kp.
68126

e mail mu3.mastrip@yahoo.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

KELAS KONTROL

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas/ Semester : XI/2

Pertemuan : 1-6

Alokasi Waktu : 8 x 45 menit

Standar Kompetensi : 3. Menjelaskan Struktur Dan Fungsi Organ
Manusia Dan Hewan Tertentu ,
Kelainan/Penyakit Yang Mungkin Terjadi
Serta Implikasinya Pada Salingtemas

Kompetensi Dasar : 3.5 Menjelaskan keterkaitan antara
struktur, fungsi, dan proses yang meliputi
pembentukan sel kelamin, ovulasi,
menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan
pemberian ASI serta kelainan/penyakit yang
dapat terjadi pada sistem reproduksi
manusia



Indikator :  Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses
pada sistem reproduksi manusia (pria dan
wanita)

 Mendeskripsikan proses fertilisasi dan
kehamilan

 Menghubungkan alat kontrasepsi dan proses
pencegahan kehamilan pada keluarga berencana

 Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada
sistem reproduksi manusia

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi,
dan proses pada sistem reproduksi manusia (pria
dan wanita)

 Siswa mampu mendeskripsikan proses
fertilisasi dan kehamilan

 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi
dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga
berencana

 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang
terjadi pada sistem reproduksi manusia

Karakter siswa yang diharapkan :

Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,
komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab,
peduli lingkungan

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif:

Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil

XVIII. Materi dan Uraian Materi Ajar
1. Struktur organ reprodusksi pria

2. Struktur organ reproduksi wanita

3. Proses oogenesis dan ovulasi

4. Siklus menstruasi

5. Proses spermatogenesis



6. Fertilisasi dan kehamilan

7. Teknologi Keluarga Berencana

8. Kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.  (Uraian materi

ajar terlampir)

Pertemuan 1 (2 x 45 menit)

XIX. Strategi Pembelajaran
Pendekatan : Konsep

Model Pembelajaran : Diskusi

Metode : Ceramah, penugasan

XX. Langkah- langkah Pembelajaran
No Kegiatan

Pembelajaran
Aktifitas Guru/ Siswa Karakter Yang

Diamati

1
Pendahuluan
( 50 Menit)

Guru
Memberikan soal pre test
sebagai pengetahuan awal
(soal pre test terlampir)  (45
menit)
Siswa
Mengerjakan soal pre test
Guru
Memotivasi siswa dengan
mengkaitkan materi lalu, dan
memberikan apersepsi “
manusia untuk
mempertahakan jenisnya
perlu melakukan apa?”
Menuliskan topik dan
menyebutkan indikator
(2 menit)
Siswa
Harapan guru siswa
menjawab “ Reproduksi”
Menyimak dan mengamati
gambar serta menyimak
penulisan topik  dan
penyebutan indicator
(1 menit)
Guru

Jujur, mandiri dan
kerja keras

Kerja keras, Rasa
ingin tahu



Membagi kelompok secara
heterogen sesuai dengan
jenis kelamin dan keragaman
kemampuan siswa.
Siswa
Menyimak dan mengikuti
intruksi guru (2 menit)

2
Kegiatan Inti
(40  Menit)

Guru

Merumuskan masalah
secara jelas dan
membagikan LDS
(terlampir)

Siswa

Menyimak perumusan
masalah dan menerima
LDS sesuai dengan
kelompok diskusi ( 20
menit)

Guru

Menginstruksikan siswa
untuk melaksanakan
diskusi dengan arahan
guru  (20 menit )

Jujur, teliti dan
bertanggung jawab

3
Penutup
(5 Menit) Guru

Memberikan penugasan
untuk melanjutkan LDS
dan pengumpulan LDS
pada pertemuan
selanjutnya (5menit)

Siswa

Menyimak penugasan
dari guru

Pertemuan  2(1x 45 menit)



No Kegiatan
Pembelajaran

Aktifitas guru/ siswa Karakter yang di
harapkan

1 Pendahuluan (2
menit)

Guru

Membimbing siswa
untuk melanjutkan
kegiatan pengerjaan LDS
(2 Menit)

Siswa

Melanjutkan kegiatan
pengerjaan LDS

Kerja keras, tanggung
jawab

2 Inti (40) Guru

Menginstruksikan siswa
untuk mengumpulkan
laporan hasil diskusi (10
menit)

Siswa

mengumpulkan laporan
hasil diskusi

Guru

Menginstruksikan
perwakilan kelompok
untuk mempresentasikan
hasil pengerjaan LDS (20
menit)

Siswa

perwakilan kelompok
mendiskusikan hasil
pengerjaan LDS

Guru

Memberi kesempatan
kelompok untuk
menanggapi (5 menit)

Siswa

Kerja keras,
komunikatif dan
menghargai pendapat
orang lain



Menanggapi kelompok
yang mempresentasikan
hasil LDS

Guru

Memberi umpan balik
kepada siswa untuk
menyusun kesimpulan  (2
menit)

Siswa

Menyimpulkan hasil
diskusi ( 3 menit)

3 Penutup (3menit) Guru

Memberi penugasan
untuk melanjutkan
diskusi pada pertemuan
selanjutnya

Siswa

Menyimak penugasan
dari guru

Pertemuan 3  (1 x 45 menit)

No Kegiatan
Pembelajaran

Aktifitas guru/ siswa Karakter yang di
harapkan

1 Pendahuluan (2
menit)

Guru

Membimbing siswa
untuk melanjutkan
kegiatan pengerjaan LDS
(2 Menit)

Siswa

Melanjutkan kegiatan
pengerjaan LDS

Kerja keras, tanggung
jawab



2 Inti (40) Guru

Menginstruksikan siswa
untuk mengumpulkan
laporan hasil diskusi (10
menit)

Siswa

mengumpulkan laporan
hasil diskusi

Guru

Menginstruksikan
perwakilan kelompok
untuk mempresentasikan
hasil pengerjaan LDS (20
menit)

Siswa

perwakilan kelompok
mendiskusikan hasil
pengerjaan LDS

Guru

Memberi kesempatan
kelompok untuk
menanggapi (5 menit)

Siswa

Menanggapi kelompok
yang mempresentasikan
hasil LDS

Guru

Memberi umpan balik  (2
menit)

Siswa

Menyimpulkan hasil
diskusi ( 3 menit)

Kerja keras,
komunikatif dan
menghargai pendapat
orang lain



3 Penutup (3menit) Guru

Memberikan aplikasi “
hendaknya kita lebih
berhati-hati dalam
menjaga kesehatan organ
reproduksi agar terhindar
dari kelainan pada sistem
reproduksi

Memberi penugasan
untuk melanjutkan
diskusi pada pertemuan
selanjutnya

Siswa

Menyimak  aplikasi dan
penugasan dari guru

Pertemuan 4 (2 x 45 menit)

Kegiatan Pembelajaran

Menyelesaikan diskusi kelompok untuk semua kelompok yang belum tampil

Pertemuan 5 (1 x 45 menit)

Kegiatan Pembelajaran

Evaluasi LDS, penguatan materi dengan menggunakan gambar, dan penugasan untuk

mempelajari semua materi yang telah dilalui sebagai persiapan post test

Pertemuan 6 (1 x 45 menit)

Kegiatan Pembelajaran

Post test (terlampir)

V. Sumber Belajar , Alat, dan Bahan
Sumber Belajar

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS XI. Jakarta BSE

Pratiwi, dkk. 2007. Biologi untuk  SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga



Syamsuri, istamar. 2007. Biologi untuk  SMA Kelas XI Semester 2. Jakarta: Erlangga

Internet

Tayangan slide

Banner gambar alat reproduksi wanita dan menstruasi

Alat dan Bahan:

Papan tulis

Spidol

Soal Pre test dan Post test (terlampir)

VIII. Penilaian

Tugas LDS (terlampir)

Pre test  dan post tes (terlampir)

Unjuk kerja keterampilan proses sains (terlampir)

M. KOGNITIF
1. Mengidentifikasi permasalahan reproduksi manusia yang berhubungan dengan

struktur, fungsi, proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses

fertilisasi dan kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada

keluarga berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia

(C1)

2. Mengkategorikan permasalahan reproduksi manusia terkait struktur, fungsi,

proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses fertilisasi dan

kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga

berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia (C2)

3. Menggunakan hasil informasi yang diperoleh dalam diskusi kelompok untuk

diterapkan dalam memecahkan permasalahan  reproduksi  manusia (C3)

4. Membedakan informasi yang diperoleh untuk dikategorikan struktur, fungsi,

proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses fertilisasi dan



kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga

berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia (C4)

5. Menghubungkan konsep reproduksi manusia terkait dengan struktur, fungsi,

proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses fertilisasi dan

kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga

berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia (C4)

6. Mendeteksi kemungkinan yang terjadi apabila terjadi kelainan pada pernapasan

manusia (C5)

7. Merencanakan hipotesis penyebab  permasalahan tentang reproduksi manusia

(C6)

N. AFEKTIF

1. Mengikuti intruksi dari guru untuk langkah  identifikasi sampai

mengkomunikasikan permasalahan reproduksi manusia dengan penuh tanggung

jawab, kerja keras, dan disiplin (A1)

2. Mendengarkan pendapat  teman saat kegiatan diskusi kelompok dengan rasa ingin

tahu, toleransi dan komunikatif (A1)

3. Mempertahankan pendapat terkait reproduksi manusia dari kelompoknya  saat

disanggah oleh anggota kelompok lain dengan  rasa tanggung jawab dan toleransi

(A2)

4. Mengatakan pendapat saat kegiatan diskusi untuk memecahkan permasalahan

reproduksi manusia di kelompok belajar dengan rasa ingin percaya diri, tahu,

komunikatif dan  toleransi (A3)

5. Mengusulkan saran alternatif pemecahan masalah reproduksi manusia  saat

diskusi kelompok dengan mandiri, penuh tanggung jawab dan komunikatif

6. Menghubungkan teori yang terkait dengan konsep yang terdapat pada reproduksi

yang dialami  siswa dengan percaya diri, teliti dan komunikatif (A4)

7. Menyatakan pendapat dengan kalimatnya sendiri saat diskusi kelompok dengan

mandiri, percaya diri, rasa tanggung jawab dan komunikatif (A5)

Rubrik penilaian pendidikan karakter

No
Aspek yang Kriteria Skala skor



dinilai 4 3 2 1

1
Tanggung
jawab

Sangat bertanggung jawab
dalam melaksanakan tugas
(mengerjakan LDS)
Mempertahankan
pendapatnya saat disanggah
oleh kelompok lain

Mengikuti instruksi guru
Mengusulkan saran alternatif
pemecahan masalah yang
dapat
dipertanggungjawabkan

2
Bekerja
Keras

Bersungguh- sungguh dan
dengan  sebaik-baiknya
dalam mengerjakan tugas

Mengerjakan tugas LDS
dengan teliti dan rapi

Menggunakan waktu secara
efektif untuk menyelesaikan
tugas- tugas dikelas dan di
luar kelas

Berusaha mencari informasi
tentang permasalahan
reproduksi manusia

3
Disiplin Teliti dan tertib dalam

mengerjakan makalah

Menyelesaikan tugas sesuai
waktu yang ditentukan

4
Rasa ingin
tahu

Bertanya tentang suatu hal
yang berkaitan dengan materi
yang sedang dibahas

Membaca sumber diluar
buku teks tentang
permasalahan reproduksi
manusia



5
Toleransi Mau menerima pendapat

yang berbeda dari teman
sekelas (pada saat diskusi)

6
Komunikatif Memberi pendapat dalam

kelompok di kelas

Memberi dan mendengarkan
pendapat dalam diskusi kelas
Saat diskusi kelas
mengemukakan pendapat/
bertanya

Saat guru mendampingi
diskusi kelompok, peserta
didik berani mengajukan
pertanyaan

7
mandiri Menyimpulkan sendiri hasil

diskusi atau presentasi

Tidak bergantung pada orang
lain dalam menyelaikan tugas
studi literature
Mengerjakan soal pre test
dan post test secara mandiri

8
Teliti Teratur dalam penulisan

pengerjaan LDS
Cermat dalam mengerjakan
tugas dan soal

9
Percaya diri Mengatakan pendapat saat

kegiatan diskusi untuk
memecahkan permasalahan
reproduksi manusia di
kelompok belajar.

Menyatakan pendapat dengan
kalimatnya sendiri saat
diskusi kelompok

Nilai: skor yang diperoleh x 100
Skor maksimal

No Nama Aspek yang dinilai



Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9

O. PSIKOMOTOR
19. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan reproduksi

manusia (P1)

20. Menyesuaikan topik dengan permasalahan yang dikaji (P1)

21. Merancang hipotesis yang sesuai dengan permasalahan reproduksi manusia

pada penugasan  LDS(P2)

22. Mengemas kesimpulan dari permasalahan yang dikaji (P3)

23. Memindahkan informasi dan data yang di peroleh dalam bentuk komunikasi

hasil (P3)

24. Memperbaiki kesalahan penyusunan LDS (P4)

Rubrik Penilaian Keterampilan Proses Sains

Keterampilan yang
diharapkan

Kriteria penilaian Skala skor

4 3 2 1

1. Observasi
a. Mengamati permasalahan

terkait dengan reproduksi
manusia

b. Merumuskan permasalahan
sesuai dengan topik yang
ditentukan

c. Mengamati instruksi guru saat



memberikan penugasan diskusi
untuk dikaitkan dengan
permasalahan reproduksi
manusia

2. Hipotesis
a. Menyusun kalimat hipotesis

sesuai dengan permasalahan
b. Mengkategorikan jenis

hipotesis yang disusun

3. Mendesain dan
melakukan
percobaan dengan
studi literatur dan
mengumpulkan data

a. Menyusun rancangan
penelitian dengan cara
pengumpulan data yang
sesuai  dengan
permasalahan yang dikaji

b. Menggunakan multi metode
penelitian tidak hanya
terpaku pada literatur

c. Kejelasan dalam menyusun
instrumen metode
pengumpulan data.

4. Menganalisis data
a. Memilah informasi dari

berbagai sumber sesuai
dengan permasalahan

b. Menyusun informasi yang
diperoleh untuk dianalisis
sebagai data dan fakta

5. Menyusun
kesimpulkan

a. Menyusun kesimpulan yang
sesuai dengan hipotesis

b. Mengkategorikan
kesimpulan yang disusun
untuk disesuaikan dengan
kebenaran hipotesis

6. Mengkomunikan
hasil

a. Mengkomunikasikan hasil
di depan kelas

b. Mengkomunikasikan hasil
secara tertulis sesuai dengan
format LDS

(Disadur dari Seniman dkk, 1987: 37- 40)

Keterangan : Skor :

4 = sangat sesuai Skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100%

3=  sesuai Keterangan :



2= kurang sesuai A= 81-100

1= tidak sesuai B= 61-80

Nilai Keseluruhan : (K+ P+ A) /3C= 50-60

D= 30-50

E= < 30

Jember ,  April  2013

Guru Mata Pelajaran Biologi Peneliti

Ir. Sutoyo Aini Maskuro
NUPTK. 4038744646200053 NIM. 0910211107

Mengetahui,
Kepala Sekolah

M.Zaenal Mahfud, S.Pd
NUPTK.535574951200013



POKOK BAHASAN SISTEM REPRODUKSI MANUSIA

A. Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Wanita
A1. Anatomi Organ Reproduksi Wanita

Peran wanita dalam reproduksi lebih rumit bila dibandingkan dengan pria. Fungsi
utama sistem reproduksi pada wanita adalah (1) pembentukan ovum (oogenesis);
(2)menerima sperma; (3) transportasi sperma dan ovum ke tempat penyatuan
(fertilisasi/pembuahan, atau konsepsi); (4) pemeliharaan janin yang sedang berkembang
sampai janin tersebut dapat bertahan hidup di dunia luar (gestasi atau kehamilan), termasuk
pembentukan plasenta; (5) melahirkan bayi (partus); dan (6) memberi makan pada bayi yang
baru dilahirkan dengan menghasilkan susu.

Ovarium memiliki ukuran panjang 3 – 5 cm, lebar 2 – 3 cm, dan tebal 1 cm,
berbentuk seperti kacang kenari. Oviductus (Tubae uterinae atau Tuba Fallopi), yang
menjemput ovum pada ovulasi dan berfungsi sebagai tempat pembuahan, memiliki ukuran
panjang 10 cm dan diameter 0,7 cm, organ ini terbagi menjadi Infundibulum tubae
uterinae yang menyerupai corong dengan struktur yang menyerupai jari-jari yang
disebut Fimbriae tubae uterinae yang berfungsi menangkap oosit yang akan di
ovulasi; Ampula tubae uterinae; dan Istmus tubae uterinae yaitu bagian tersempit dan
berhubungan langsung dengan Uterus. Uterus memiliki rongga dan berdinding tebal, yang
terutama berperan dalam mempertahankan janin selama perkembangannya dan
mengeluarkannya pada akhir masa kehamilan, berbentuk seperti buah pir terbalik dan dalam
kehamilan tidak hamil memiliki panjang 7 cm, lebar 5 cm, dan diameter 2,3 cm, bagian
terbawah Uterus, Cerviks, menonjol ke dalam vagina dan memiliki sebuah lubang, Canalis
cervicalis. Sperma didepositkan di vagina oleh penis selama hubungan kelamin. Canalis
cervicalis berfungsi sebagai jalur untuk sperma melintasi uterus ke tempat pembuahan

URAIAN MATERI AJAR KELAS EKSPERIMEN

Lampiran 6: Uraian Materi Ajar Kelas Eksperimen dan
Kontrol



di Tuba fallopi, dan sewaktu mengalami dilatasi saat prose persalinan. Vagina yaitu organ
kopulasi wanita memiliki panjang 8 – 10 cm.

Muara vagina terletak di regio perineum antara muara urethrae di bagian anterior dan
anus di bagian posterior. Lubang ini ditutup secara parsial oleh himen, yang secara fisik dapat
robek karena berbagai cara, termasuk hubungan kelamin yang pertama. Muara vagina dan
urethra dikelilingi di sebelah lateral oleh dua pasang lipatan kulit, Labia minora dan Labia
majora. Clitoris, sebuah struktur erotik kecil dan terdiri dari jaringan yang identik glans
penis.

Gambar 1: Organ Reproduksi wanita

Gambar 2: Organ dalam reproduksi wanita



A2. Fisiologi Organ Reproduksi Wanita
Berbeda dengan sel sperma yang diproduksi seumur hidup oleh pria, sel telur pada

wanita terbatas jumlahnya. Jumlah sel telur wanita, pada usia tujuh tahun adalah sekitar
300.000. Akan tetapi, jumlah tersebut berkurang seiring waktu. Selama masa reproduksi,
sel telur yang akan dilepaskan hanya sekitar 400–500 buah sel telur (Starr and Taggart,
1995: 780). Sel t elur tersebut diovulasikan setiap bulan mulai dari masa aktif reproduksi
saat menstruasi kali pertama. Jadi, kurang lebih wanita akan mengalami masa subur
dalam waktu 33 hingga 41 tahun atau dalam rentang usia 12 hingga 45–63 tahun.

Gambar 3: Oogenesis

Oosit primer telah dibentuk pada saat organogenesis bayi di dalam rahim dan telah
mencapai tahap profase I. Setelah oosit terbentuk, oosit mengalami masa penantian
(arestasi) hingga akhirnya wanita tersebut mulai memasuki masa subur yang ditandai
dengan menstruasi. Kemudian, oosit melanjutkan pembelahan meiosisnya menjadi dua
buah oosit sekunder. Salah satu dari oosit tersebut, akan mengalami degenerasi sehingga
hanya ada satu oosit yang akan berkembang. Oosit degeneratif ( badan polar) hasil
meiosis I tidak akan ikut dalam meiosis II. Oosit sekunder, lalu akan mengalami
pembelahan
meiosis kedua menghasilkan satu buah oosit fungsional. Oosit fungsional tersebut
kemudian yang akan diovulasikan setiap bulan (dalam periode lebih
kurang 28 hari) selama masa subur wanita.

A2. Fisiologi Organ Reproduksi Wanita
Berbeda dengan sel sperma yang diproduksi seumur hidup oleh pria, sel telur pada

wanita terbatas jumlahnya. Jumlah sel telur wanita, pada usia tujuh tahun adalah sekitar
300.000. Akan tetapi, jumlah tersebut berkurang seiring waktu. Selama masa reproduksi,
sel telur yang akan dilepaskan hanya sekitar 400–500 buah sel telur (Starr and Taggart,
1995: 780). Sel t elur tersebut diovulasikan setiap bulan mulai dari masa aktif reproduksi
saat menstruasi kali pertama. Jadi, kurang lebih wanita akan mengalami masa subur
dalam waktu 33 hingga 41 tahun atau dalam rentang usia 12 hingga 45–63 tahun.

Gambar 3: Oogenesis

Oosit primer telah dibentuk pada saat organogenesis bayi di dalam rahim dan telah
mencapai tahap profase I. Setelah oosit terbentuk, oosit mengalami masa penantian
(arestasi) hingga akhirnya wanita tersebut mulai memasuki masa subur yang ditandai
dengan menstruasi. Kemudian, oosit melanjutkan pembelahan meiosisnya menjadi dua
buah oosit sekunder. Salah satu dari oosit tersebut, akan mengalami degenerasi sehingga
hanya ada satu oosit yang akan berkembang. Oosit degeneratif ( badan polar) hasil
meiosis I tidak akan ikut dalam meiosis II. Oosit sekunder, lalu akan mengalami
pembelahan
meiosis kedua menghasilkan satu buah oosit fungsional. Oosit fungsional tersebut
kemudian yang akan diovulasikan setiap bulan (dalam periode lebih
kurang 28 hari) selama masa subur wanita.

A2. Fisiologi Organ Reproduksi Wanita
Berbeda dengan sel sperma yang diproduksi seumur hidup oleh pria, sel telur pada

wanita terbatas jumlahnya. Jumlah sel telur wanita, pada usia tujuh tahun adalah sekitar
300.000. Akan tetapi, jumlah tersebut berkurang seiring waktu. Selama masa reproduksi,
sel telur yang akan dilepaskan hanya sekitar 400–500 buah sel telur (Starr and Taggart,
1995: 780). Sel t elur tersebut diovulasikan setiap bulan mulai dari masa aktif reproduksi
saat menstruasi kali pertama. Jadi, kurang lebih wanita akan mengalami masa subur
dalam waktu 33 hingga 41 tahun atau dalam rentang usia 12 hingga 45–63 tahun.

Gambar 3: Oogenesis

Oosit primer telah dibentuk pada saat organogenesis bayi di dalam rahim dan telah
mencapai tahap profase I. Setelah oosit terbentuk, oosit mengalami masa penantian
(arestasi) hingga akhirnya wanita tersebut mulai memasuki masa subur yang ditandai
dengan menstruasi. Kemudian, oosit melanjutkan pembelahan meiosisnya menjadi dua
buah oosit sekunder. Salah satu dari oosit tersebut, akan mengalami degenerasi sehingga
hanya ada satu oosit yang akan berkembang. Oosit degeneratif ( badan polar) hasil
meiosis I tidak akan ikut dalam meiosis II. Oosit sekunder, lalu akan mengalami
pembelahan
meiosis kedua menghasilkan satu buah oosit fungsional. Oosit fungsional tersebut
kemudian yang akan diovulasikan setiap bulan (dalam periode lebih
kurang 28 hari) selama masa subur wanita.



B. Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Pria
B1. Anatomi Organ Reproduksi Pria

Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, epididimis, ductus deferen, ductus
ejaculatorius, urethrae, dan penis. Fungsi reproduksi penting pada pria adalah (1)
pembentukan sperma (spermatogenesis) yaitu proses perkembangan spermatogonia menjadi
spermatozoa yang berlangsung sekitar 64 hari, dan (2) penyaluran sperma pada wanita. Organ
penghasil sperma, testis adalah organ lunak berbentuk oval dengan panjang 4 – 5 cm dan
berdiameter 2,5 cm. Epididimis adalah tuba terlilit yang panjangnya mencapai 20 kaki (4 – 6
meter) yang terletak di sepanjang sisi posterior testis. Ductus deferen adalah
kelanjutan epididimis, yang masing-masing meninggalkan skrotum, menanjak menuju
dinding abdominal kanal inguinal, lalu mengalir di posterocaudal Vesica urinaria untuk
bergabung denganductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius pada kedua sisi terbentuk dari
pertemuan pembesaran (ampula) di bagian ujung Ductus deferen dan ductus Vesicula
seminalis. Urethrae merentang dari Vesica urinaria hingga pangkal penis dan terdiri dari tiga
bagian, yaitu Urethrae pars prostatica, Urethrae pars membranacea, dan Urethrae pars
spongiosa. Organ yang terakhir adalah penis, penis terdiri dari 3 bagian, pangkal
penis, Corpus penis, dan Glans penis.
Sistem reproduksi pria dirancang untuk menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita
dalam suatu vehikulum cair, yaitu semen, yang kondusif untuk viabilitas sperma. Kelenjar
seks tambahan yang utama, yang sekresinya membentuk sebagian besar semen,
adalah Vesicula seminalis yang berfungsi untuk memberi nutrisi dan melindungi
sperma, Glandula prostatica yang mengeluarkan cairan basa menyerupai susu yang
menetralisir keasaman vagina selama senggama dan meningkatkan motilitas sperma yang
akan optimum pada pH 6,0 – 6,5, serta sepasang Glandula bulbourethralis yang mensekresi
cairan basa yang mengandung mukus ke dalam urethra penis untuk melumasi dan
melindungi semen.

Mekanisme Ereksi

Penis sebagian besar terdiri dari jaringan erektil yang terdiri dari dua buah corpus
cavernosum, dan satu buah corpus spongiosum. Apabila terjadi stimulasi seksual, arteriol-
arteriol yang sebelumnya kontriksi secara refleks akan berdilatasi dan jaringan erektil akan
terisi oleh darah, sehingga penis melebar, memanjang, dan mengeras.

Organ reproduksi dalam pria terdiri atas testis, saluran pengeluaran dan kelenjar
asesoris.

a. Testis
Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah

sepasang (testes = jamak). Testis dibungkus oleh skrotum, kantong kulit di bawah perut.
Pada manusia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermatikus dan
terletak di dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada
mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh (< 37°C).

Pada tubulus spermatikus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi akan
mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot kremaster
akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks
kremaster.



Selama masa pubertas, testis berkembang untuk memulai spermatogenesis.
Ukuran testis bergantung pada produksi sperma (banyaknya spermatogenesis), cairan
intersisial, dan produksi cairan dari sel Sertoli.

Pada umumnya, kedua testis tidak sama besar. Dapat saja salah satu terletak lebih
rendah dari yang lainnya. Hal ini diakibatkan perbedaan struktur anatomis pembuluh
darah pada testis kiri dan kanan.

Testis berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Fungsi testis:

- memproduksi sperma (spermatozoa)

- memproduksi hormon seks pria seperti testosteron.

Kerja testis di bawah pengawasan hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari
bagian anterior:

- luteinizing hormone (LH)

- Follicle Stimulating Hormone (FSH)

Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Di dalam
testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini dipenuhi
oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang.

Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari
tubulus menuju rete testis, duktus efferen, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan
seksual, spermatozoa dan cairannya (semua disebut air mani) akan dikeluarkan ke luar
tubuh melalui vas deferen dan akhirnya, penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel
khusus yang disebut sel intersisial Leydig. Sel Leydig memproduksi hormon testosteron.
Pengangkatan testis disebut orchidektomi atau kastrasi.
b. Saluran reproduksi

Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari epididimis, vas
deferens, saluran ejakulasi dan uretra.

 Epididimis (tempat pematangan sperma)

Epididimis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari
testis. Epididimis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididimis berfungsi
sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan
bergerak menuju vas deferens

 Vas deferens (saluran sperma dari testis ke kantong sperma)

Vas deferens atau saluran sperma (duktus deferens) merupakan saluran lurus yang
mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididimis. Vas deferens tidak menempel
pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens
berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididimis menuju kantung semen
atau kantung mani (vesikula seminalis).

 Saluran ejakulasi



Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung
semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke
dalam uretra

 Uretra

Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra
berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk
membuang urin dari kantung kemih.
c. Kelenjar kelamin

Kumpulan kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, prostate, dan kelenjar
bulbouretralis. Sebelum ejakulasi, kelenjar tersebut mensekresikan mucus bening yang
menetralkan setiap urine asam yang masih tersisa dalam uretra.

Sel-sel sperma dapat bergerak dan mungkin aktif mengadakan metabolisme
setelah mengadakan kontak dengan plasma semen. Plasma semen mempunyai dua fungsi
utama yaitu: berfungsi sebagai media pelarut dan sebagai pengaktif bagi sperma yang
mula-mula tidak dapat bergerak serta melengkapi sel-sel dengan substrat yang kaya akan
elektrolit (natrium dan kalium klorida), nitrogen, asam sitrat, fruktosa, asam askorbat,
inositol, fosfatase sera ergonin, dan sedikit vitamin-vitamin serta enzim-enzim. Kelenjar
aksesoris terdiri dari:

 Vesikula seminalis (tempat penampungan sperma)

Vesikula seminalis atau kantung semen (kantung mani) merupakan kelenjar
berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis
menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma.

Vesikula seminalis menyumbangkan sekitar 60 % total volume semen. Cairan
tersebut mengandung mukus, gula fruktosa (yang menyediakan sebagian besar energi
yang digunakan oleh sperma), enzim pengkoagulasi, asam askorbat, dan prostaglandin.

Gambar 4. Vesikula seminalis

 Kelenjar prostat (penghasil cairan basa untuk melindungi sperma)
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Gambar 5. Kelenjar prostat dan Anatomi Organ Reproduksi Pria

 Kelenjar bulbouretra / cowper (penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma)

Kelenjar bulbouretralis adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak disepanjang
uretra, dibawah prostat. Kelenjar Cowper (kelenjar bulbouretra) merupakan kelenjar yang
salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat
alkali (basa).

Gambar 6. Kelenjar bulbouretra
Alat kelamin luar

 Penis

Penis (dari bahasa Latin yang artinya “ekor”, akar katanya sama dengan phallus,
yang berarti sama) adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal, karena
berada di luar ruang tubuh. Pada manusia, penis terdiri atas tiga bangunan silinder berisi
jaringan spons. Dua rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons korpus
kavernosa. Satu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons korpus
spongiosum yang membungkus uretra. Ujung penis disebut dengan glan penis. Uretra
pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung
pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut
akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi tegang dan mengembang (ereksi).

Fungsi penis secara biologi adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme
berwujud cairan (urinasi) dan sebagai alat bantu reproduksi. Penis sejati dimiliki oleh
mamalia. Reptilia tidak memiliki penis sejati karena hanya berupa tonjolan kecil serta
tidak tampak dari luar, sehingga disebut sebagai hemipenis (setengah penis).



Gambar 7. Struktur penis

 Skrotum

Skrotum adalah kantung (terdiri dari kulit dan otot) yang membungkus testis atau
buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Pada
wanita, bagian ini serupa dengan labia mayora. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu
skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh
sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos (otot dartos). Otot dartos berfungsi untuk
menggerakan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga
tedapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut
otot kremaster. Pada skrotum manusia dan beberapa mamalia bisa terdapat rambut
pubis. Rambut pubis mulai tumbuh sejak masa pubertas.

Fungsi utama skrotum adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan
yang memiliki suhu 1-8oC lebih dingin dibandingkan temperature rongga tubuh. Fungsi
ini dapat terlaksana disebabkan adanya pengaturan oleh sistem otot rangkap yang menarik
testis mendekati dinding tubuh untuk memanasi testis atau membiarkan testis menjauhi
dinding tubuh agar lebih dingin. Pada manusia, suhu testis sekitar 34°C. Pengaturan suhu
dilakukan dengan mengeratkan atau melonggarkan skrotum, sehingga testis dapat
bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Testis akan diangkat mendekati tubuh pada suhu
dingin dan bergerak menjauh pada suhu panas.

B2. Fisiologi Organ Reproduksi Pria

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa
(sel benih pria). Proses ini berlangsung dalam testis (buah zakar) dan lamanya sekitar 72
hari. Proses spermatogenesis sangat bergantung pada mekanisme hormonal tubuh.
Spermatozoa ( sperma) yang normal memiliki kepala dan ekor, di mana kepala
mengandung materi genetik DNA, dan ekor yang merupakan alat pergerakan sperma.
Sperma yang matang memiliki kepala dengan bentuk lonjong dan datar serta memiliki
ekor bergelombang yang berguna mendorong sperma memasuki air mani. Kepala sperma
mengandung inti yang memiliki kromosom dan juga memiliki struktur yang disebut
akrosom. Akrosom mampu menembus lapisan jelly yang mengelilingi telur dan
membuahinya bila perlu. Sperma diproduksi oleh organ yang bernama testis dalam
kantung zakar. Hal ini menyebabkan testis terasa lebih dingin dibandingkan anggota



tubuh lainnya. Pembentukan sperma berjalan lambat pada suhu normal, tapi terus-
menerus terjadi pada suhu yang lebih rendah dalam kantung zakar. Pada tubulus
seminiferus testis terdapat sel-sel induk spermatozoa Atau spermatogonium. Selain itu
juga terdapat sel Sertoli yang berfungsi memberi makan spermatozoa juga sel Leydig
yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Sel Leydig berfungsi menghasilkan
testosteron.
Proses spermatogenesis

Spermatogonium berkembang menjadi sel spermatosit primer. Sel spermatosit
primer bermiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah
lagi menghasilkan spermatid. Spermatid berdeferensiasi menjadi spermatozoa masak.
Bila spermatogenesis sudah selesai, maka ABP (Androgen Binding Protein) testosteron
tidak diperlukan lagi, sel Sertoli akan menghasilkan hormon inhibin untuk memberi
umpan balik kepada hipofisis agar menghentikan sekresi FSH dan LH. Kemudian
spermatozoa akan keluar melalui uretra bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh
kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Spermatozoa bersama
cairan dari kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai semen atau air mani. Pada waktu
ejakulasi, seorang laki-laki dapat mengeluarkan 300 - 400 juta sel spermatozoa. Pada laki-
laki spermatogenesis terjadi seumur hidup dan pelepasan spermatozoa dapat terjadi setiap
saat.

Gambar 8: Anatomi Sperma



Gambar 9: Spermatogenesis

C. Fertilisasi, Kehamilan, dan Melahirkan

Pada setiap siklus menstruasi normal, satu telur (ovum) dilepaskan dari salah satu
ovarium, sekitar 14 hari sebelum periode menstruasi berikutnya. Pelepasan telur ini
disebut ovulasi. Sel telur yang telah dilepaskan oleh ovum akan menuju ke tuba. Pada
ovulasi, lendir di leher rahim menjadi lebih cair dan lebih elastis, yang memungkinkan
sperma masuk rahim dengan cepat. Dalam waktu 5 menit, sperma bisa bergerak dari
vagina, melalui leher rahim ke dalam rahim, dan sampai ke tuba fallopi uantuk
melakukan fertilisasi. Sel-sel yang melapisi tuba falopi memfasilitasi fertilisasi. Untuk
membuahi sebuah ovum, sebuah sperma mula-mula harus melewati korona radiata dan
zona pelusida yang mengelilingi ovum tersebut. Setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan
oleh sperma terjadi maka sel yang dihasilkan adalah zigot. Kemudian terjadi pembelahan
pada zigot sehingga menghasilkan morula. Morula kemudian menuju ke uterus dan hidup
dari sekresi endometrium dan terus membelah diri. Selama enam sampai tujuh hari
setelah ovulasi, endometrium secara simultan dipersiapkan untuk implantasi di bawah
pengaruh progesteron fase luteal. Selama waktu ini, uterus berada dalam fase sekretorik
atau progestasional, mengumpulkan penyimpanan glikogen dan mengandung banyak
pembuluh darah. Dalam keadaan normal pada saat endometrium siap diimplantasikan,
morula kemudian berdiferensiasi menjadi blastokista yang mampu melakukan implantasi.
Blastokista adalah satu lapis sel-sel berbentuk bola (sferis) yang mengelilingi suatu
rongga berisi cairan dengan massa padat sel-sel (inner cell mass) yang akan menjadi janin
itu sendiri. Dinding blastokista merupakan salah satu sel tebal, kecuali di suatu bagian, di
mana ia adalah tiga sampai empat sel tebal. Sel-sel bagian dalam di daerah menebal
berkembang menjadi embrio, dan sel-sel luar ke dalam dinding rahim berkembang



menjadi plasenta. Bagian blastokista sisanya tidak akan menyatu dengan janin tetapi
berfungsi sebagai penunjang selama kehidupan intrauterus. Lapisan tipis paling luar, yaitu
trofoblas, bertanggungjawab menyelesaikan implantasi. Rongga cairan yang disebut
blastokel akan menjadi kantung amnion yang mengelilingi dan menjadi bantalan bagi
janin selama kehamilan.

Ketika blastokista siap melaksanakan implantasi, permukaanya menjadi lengket.
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normal sejak awal menyebabkan model arteri spiralis tidak sempurna (relatif kaku). Hal ini
menyebabkan sirkulasi uteroplasenta abnormal dan beresiko pre-eklampsia.

Gambar 10 plasenta normal dan abnormal

Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta sebagian atau seluruhnya dari tempat
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(revealed hemorrhage). Terkadang darah tidak keluar tetapi tertahan di antara plasenta
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berada setelah masa ovulasi. Oviduk atau tuba Fallopi merupakan tempat fertilisasi pada
manusia.

Pergerakan sel sperma didukung oleh ekor sperma yang banyak mengandung
mitokondria penghasil ATP. Sel telur yang diovulasikan umumnya masih berada pada
tahap meiosis II dan belum sepenuhnya menjadi oosit. Dengan adanya peleburan sel
sperma, proses meiosis II dapat dipercepat. Sel telur yang telah siap dibuahi akan
membentuk zona pelindung yang dinamakan corona radiata di bagian luar serta sebuah
cairan bening di dalamnya yang disebut zona pelusida.

Sel sperma yang telah mencapai sel telur akan berlomba untuk dapat memasuki
zona pelusida . Zona pelusida mempunyai reseptor yang bersifat “spesies spesifik”, yaitu
hanya dapat dilalui oleh sel sperma dari satu species. Akrosom sperma mempunyai enzim
litik yang mampu menembus corona radiata dan zona pelusida.

Gambar 11: Fertilisasi

Pada saat sel sperma menembus corona radiata, akrosom sperma akan meluluh.
Sel telur kemudian akan segera menyelesaikan tahap meiosis II menghasilkan inti
fungsional yang haploid. Bagian inti sel sperma ini kemudian bersatu dengan membran
sel telur untuk melakukan fusi materi genetik. Gerakan ini mirip dengan mekanisme
endositosis pada sel. Setelah terjadi peleburan atau fertilisasi ini, corona radiata akan
menebal sehingga tidak ada lagi sel sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini sel
tersebut sudah dibuahi dan berubah menjadi zigot. Zigot akan membelah secara mitosis
menjadi morula.

Zigot ini kemudian melakukan pembelahan sel selama perjalanannya di oviduk
menuju rahim. Pergerakan zigot menuju rahim (uterus) tersebut memakan waktu 4 hari.
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Dalam waktu 1 minggu, zigot telah berbentuk seperti bola yang dinamakan blastula .
Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol,
akan menjadi bakal embrio.

Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium.
Proses tersebut dinamakan implantasi . Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga
lapisan, yaitu lapisan luar ( ektoderm ), lapisan tengah ( mesoderm), dan lapisan dalam
(endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.

Selanjutnya, ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung.
Mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ
reproduksi. Sementara itu, endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang
berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis .
Organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedelapan dan
penyempurnaan pada minggu kesembilan.

Gambar 12: Perkembangan Embrio

Dalam waktu 1 minggu, zigot telah berbentuk seperti bola yang dinamakan blastula .
Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol,
akan menjadi bakal embrio.

Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium.
Proses tersebut dinamakan implantasi . Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga
lapisan, yaitu lapisan luar ( ektoderm ), lapisan tengah ( mesoderm), dan lapisan dalam
(endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.

Selanjutnya, ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung.
Mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ
reproduksi. Sementara itu, endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang
berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis .
Organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedelapan dan
penyempurnaan pada minggu kesembilan.

Gambar 12: Perkembangan Embrio

Dalam waktu 1 minggu, zigot telah berbentuk seperti bola yang dinamakan blastula .
Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol,
akan menjadi bakal embrio.

Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium.
Proses tersebut dinamakan implantasi . Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga
lapisan, yaitu lapisan luar ( ektoderm ), lapisan tengah ( mesoderm), dan lapisan dalam
(endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.

Selanjutnya, ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung.
Mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ
reproduksi. Sementara itu, endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang
berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis .
Organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedelapan dan
penyempurnaan pada minggu kesembilan.

Gambar 12: Perkembangan Embrio



Embrio akan melepaskan hormon corionic gonadotropin (hormon yang mirip
dengan LH) yang akan dibawa ke ovarium untuk mencegah luluhnya corpus luteum.
Dengan demikian, estrogen dan progesteron tetap dihasilkan sehingga dapat
mempertahankan persiapan kehamilan di rahim dengan mempertahankan ketebalan
endometrium. Dari manakah embrio memperoleh suplai makanan?

Kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Pada manusia, rata-rata
kehamilan terjadi selama 266 hari (38 minggu) dari fertilisasi atau 40 minggu dari siklus
menstruasi terakhir hari pertama. Kelahiran bayi terjadi melalui serangkaian kontraksi
uterus yang beraturan. Beberapa hormon, seperti estrogen, oksitosin, dan prostaglandin
berperan dalam proses ini. Secara umum, proses kelahiran terjadi melalui tahap
pembukaan cervix , tahap pengeluaran bayi, dan tahap pelepasan plasenta.

Gambar 12: tahap kelahiran bayi

D. Siklus menstruasi dan gangguannya

Pada wanita pascapubertas memperlihatkan perubahan siklis yang berulang-ulang
dalam aksishipothalamus-hipofisis-ovarium yang menyebabkan pematangan dan pelepasan
gamet dari ovarium dan persiapan uterus untuk menunjang kehamilan jika terjadi fertilisasi.
Pada keadaan tidak terjadi konsepsi, setiap siklus berakhir dengan perdarahan menstruasi.
Siklus menstruasi pada manusia dibagi menjadi empat fase berdasarkan perubahan fungsional
dan morfologis di dalam ovarium dan endometrium, yaitu sebagai berikut:

1. Fase Folikular
Pada siklus menstruasi 28 hari, fase ini meliputi 14 hari pertama. Pada siklus

menstruasi yang lebih atau kurang dari 28 hari, adanya penyimpangan lamanya siklus
tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan lamanya fase folikular.

Selama fase ini, sekelompok folikel ovarium akan lebih matang, walaupun hanya satu
yang akan menjadi folikel dominan, yang disebut sebagai Folicle de graaf.

Hari pertama perdarahan menstruasi ditetapkan sebagai hari pertama fase folikular.
Selama 4 – 5 hari pertama fase ini, perkembangan folikel ovarium awal ditandai oleh
proliferasi dan aktivitas aromatase sel granulosa yang diinduksi oleh FSH. FSH juga
menstimulasi reseptor LH yang baru pada sel granulosa, yang kemudian memulai respon LH.
Pada hari ke 5 – 7 siklus menstruasi, folikel dominan akan menjadi matang dan berovulasi
antara hari ke-13 dan 15. Selama fase folikular tengah hingga akhir, kadar estradiol dan
inhibin B yang terus meningkat dalam sirkulasi akan menekan sekresi FSH, sehingga
mencegah tercetusnya folikel baru. Peningkatan estradiol dalam sirkulasi yang sangat tinggi
dan terus menimbulkan efek yang tidak diharapkan pada kelenjar hipofisis yaitu lonjakan
LH.

2. Fase Ovulatoir
Fase ini ditandai oleh lonjakan sekresi LH hipofisis, yang memuncak saat

dilepaskannya ovum yang matang melalui kapsul ovarium, yang disebabkan oleh konsentrasi
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antara hari ke-13 dan 15. Selama fase folikular tengah hingga akhir, kadar estradiol dan
inhibin B yang terus meningkat dalam sirkulasi akan menekan sekresi FSH, sehingga
mencegah tercetusnya folikel baru. Peningkatan estradiol dalam sirkulasi yang sangat tinggi
dan terus menimbulkan efek yang tidak diharapkan pada kelenjar hipofisis yaitu lonjakan
LH.

2. Fase Ovulatoir
Fase ini ditandai oleh lonjakan sekresi LH hipofisis, yang memuncak saat

dilepaskannya ovum yang matang melalui kapsul ovarium, yang disebabkan oleh konsentrasi



estrogen plasma yang tinggi, yang menyebabkan frekuensi denyut sekresi GnRH
pada hipothalamus meningkat, sehingga meningkatkan sekresi LH dan FSH. Kadar tersebut
juga bekerja langsung pada Hipophisis anterior untuk secara spesifik meningkatkan kepekaan
sel penghasil LH terhadap GnRH. Lonjakan LH ini hanya berlangsung satu atau dua hari
pada pertengahan siklus, sesaat sebelum ovulasi.

3. Fase Luteal
LH “mempertahankan” Corpus luteum; yaitu setelah memicu perkembangan Corpus

luteum, LH merangsang struktur ovarium ini untuk terus-menerus mengeluarkan progesteron
dan estrogen, dengan jumlah progesteron jauh lebih besar. Kadar progesteron plasma
meningkat untuk pertama kalinya selama fase luteal. Selama fase folikel tidak terjadi sekresi
progesteron (kecuali sedikit dari folikel yang akan pecah di bawah pengaruh lonjakan LH).
Oleh karena itu, fase folikel didominasi oleh estrogen, sedangkan fase luteal didominasi oleh
progesteron.

Penurunan sesaat kadar estrogen dalam darah terjadi pada pertengahan siklus sewaktu
folikel penghasil estrogen mati. Kadar estrogen kembali naik selama fase luteal karena
aktivitas Corpus luteum, walaupun tidak mencapai puncak yang sama seperti fase folikel.
Corpus luteum berfungsi selama dua minggu, kemudian berdegenerasi jika tidak terjadi
pembuahan. Degenerasi Corpus luteum mengakhiri fase luteal dan menandai dimulainya fase
folikel yang baru.

4. Fase  Menstruasi
Fase menstruasi terdiri dari tiga fase yaitu :
a. Fase Menstruasi

Fase ini ditandai oleh pengeluaran darah dan debris endometrium dari vagina. Fase ini
bersamaan dengan berakhirnya fase luteal ovarium dan permulaan fase folikel.
Sewaktu Corpus luteumberdegenerasi karena tidak terjadi pembuahan dan implantasi ovum
yang dikeluarkan dari siklus sebelumnya, kadar estrogen dan progesteron di sirkulasi turun
drastis. Karena efek netto estrogen dan progesteron adalah mempersiapkan endometrium
untuk implantasi ovum yang dibuahi, penarikan kembali kedua hormon steroid tersebut
menyebabkan lapisan endometrium yang kaya akan nutrisi dan pembuluh darah itu tidak lagi
ada yang mendukung secara hormonal. Penurunan kadar hormon-hormon ovarium itu juga
merangsang pengeluaran prostaglandin uterus yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh-
pembuluh endometrium, sehingga aliran darah ke endometrium terganggu. Perdarahan yang
timbul melalui disintegrasi pembuluh darah itu membilas jaringan yang mati ke dalam lumen
uterus.

Penurunan estrogen dan progesteron akibat degenerasi Corpus luteum secara simultan
menyebabkan terlepasnya endometrium dan perkembangan folikel-folikel baru di ovarium di
bawah pengaruh hormon-hormon gonadotropin yang kadarnya kembali meningkat.
Penurunan sekresi hormon gonad meningkatkan efek inhibisi
pada hipothalamus dan hipophisis anterior, sehingga sekresi FSH dan LH, folikel-folikel
yang baru berkembang mengeluarkan cukup banyak estrogen untuk mendorong pemulihan
dan pertumbuhan endometrium.
b. Fase Proliferasi

Fase ini dimulai bersamaan dengan bagian terakhir fase folikel ovarium pada saat
endometrium mulai mamperbaiki dirinya dan mengalami proliferasi di bawah pengaruh
estrogen yang berasal dari folikel-folikel yang baru yang sedang tumbuh. Sewaktu darah haid
berhenti, di uterus tertinggal satu lapisan endometrium setebal < 1 mm. Estrogen merangsang
proliferasi sel epitel, kelenjar, dan pembuluh darah di endometrium sehingga ketebalan
lapisan ini dapat mencapai 3 – 5 mm. Fase proliferatif yang didominasi oleh estrogen
berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi. Kadar estrogen puncak memicu lonjakan LH
yang menyebabkan ovulasi.



c. Fase Sekresi
Fase ini bersamaan waktunya dengan fase luteal ovarium. Corpus

luteum mengeluarkan sejumlah besar progesteron dan estrogen. Progesteron bekerja pada
endometrium tebal yang sudah dipersiapkan oleh estrogen untuk mengubahnya menjadi
jaringan yang kaya akan pembuluh dan glikogen, disebut fase sekretorik karena kelenjar-
kelenjar endometrium secara aktif mengeluarkan glikogen, atau fase progestasional
(sebelum kehamilan), dalam kaitannya dengan pembentukan lapisan endometrium subur
yang mampu menunjang perkembangan mudgah. Jika tidak terjadi pembuahan dan
implantasi, Corpus luteum berdegenerasi, dan fase folikel dan fase haid kembali dimulai.



Gambar 13 Siklus Menstruasi

Gangguan menstruasi
Amenore adalah tidak haid lebih dari 3 bln berturut-turut. Amenore dapat dibagi

dalam dua bentuk :
a. Amenore fisiologik :

1) Prapubertas / pasca menopause
2) Hamil, laktasi

b. Amenore patologik :
1) Amenore primer

2) Amenore sekunder
Dismenore

Dismenore atau nyeri haid adalah nyeri yang timbul akibat kontraksi uterus
dengan satu atau lebih gejala seperti nyeri ringan sampai berat pada perut bagian bawah,
bokong, dan nyeri spasmodik pada otot paha.

a. Klasifikasi dismenorea
1) Dismenore primer
2) Dismenore sekunder
b. Penyebab dismenorea
1) Dismenore primer : berhubungan dengan faktor intrinsik, ketidak seimbangan

steroid seks ovarium tanpa kelainan oganik dalam pelvis.
2) Dismenore sekunder : berhubungan dengan patologi uterus misalnya

endometriosis, kista ovarium, Kontrasepsi dalam rahim, kelainan bentuk dan letak uterus.
c. Gejala dismenorea:
1) Dismenore primer
a) Usia lebih muda
b) Timbul segera setelah siklus haid teratur
c) Nyeri berupa kejang utrerus
d) Nyeri mendahului haid, meningakt pada hari pertama dan kedua haid
e) Tidak ditemukan patologis pelvis
f) Mempunyai respon terhadap terapi medis
g) Pemeriksaan pelvis normal
2) Dismenore sekunder
a) Usia lebih muda
b) Nyeri terasa terus menerus



c) Nyeri pada saat haid, meningkat bersamaan dengan keluarnya darah
d) Berhubungan dengan kelainan pelvis
e) Tidak berhubungan dengan adanya ovulasi
f) Sering membutuhkan tindakan operative

E. Kontrasepsi

Peningkatan kadar prolaktin dan penurunan GnRH dari hipotalamus selama menyusui
dapat menekan proses ovulasi. Hal ini menyebabkan pelepasan dan penghambatan
pematangan folikel. Durasi penekanan ini bervariasi dan dipengaruhi oleh frekuensi dan
lamanya menyusui dan lamanya waktu sejak lahir, yaitu 6 bulan setelah persalinan. Ibu tidak
bisa menggunakan metode ini bila bayinya hanya disusui selama 3 – 4 jam siang hari dan
mendapat makanan tambahan sebagai pendamping ASI.

Menyusui eksklusif merupakan suatu metode kontrasepsi sementara yang cukup
efektif, selama klien belum mendapat haid dan waktunya kurang dari enam bulan pasca
persalinan. Efektifnya dapat mencapai 98%. MAL efektif bila menyusui lebih dari delapan
kali sehari dan bayi mendapat cukup asupan per laktasi.

Pada wanita pospartum konsentrasi esterogen, progesteron, dan prolaktin (PRL) yang
tinggi selama kehamilan turun secara drastis. Tanpa menyusui, kadar gonadotropin
meningkat pesat, konsentrasi PRL kembali ke normal dalam waktu sekitar 4 minggu dan pada
minggu ke-8 pascapartum, sebagian besar wanita yang memberi susu formula pada bayinya
memperlihatkan tanda-tanda perkembangan folikel dan akan berevolusi tidak lama kemudian.
Sebaliknya, pada wanita yang menyususi, konsentrasi PRL tetap meninggi selama pengisapan
sering terjadi dan pada setiap kali menyusui terjadi peningkatan sekresi PRL secara akut.
Walaupun konsentrasi Follicle Stimulating Hormone (FSH) kembali ke normal dalam
beberapa minggu pascapartum, namun konsentrasi Luteinizing Hormone (LH) dalam darah
tetap tertekan sepanjang periode menyusui. Yang penting, pola pulsasi normal pelepasan LH
mengalami gangguan dan inilah yang diperkirakan merupakan penyebab mendasar terjadinya
penekanan fungsi normal ovarium. Wanita yang menyusui bayinya secara penuh atau hampir
penuh dan tetap amenore memiliki kemungkinan kurang dari 2 % untuk hamil selama 6 bulan
pertama setelah melahirkan.

Keuntungan
Untuk Bayi :
1. Mendapat kekebalan pasif (mendapat antibody perlindungan lewat ASI).
2. Sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tubuh kembang bayi yang
optimal.
3. Terhindar dari keterpurukan terhadap kontaminasi dari air susu lain atau formula atau
alat minum yang dipakai.
Untuk Ibu :
1. Mengurangi resiko anemia
2. Meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi
3. Menghemat pengeluaran keluarga untuk membeli susu formula.
Kekurangan:
1. Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca
persalinan
2. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial
3. Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid sampai dengan 6 bulan
4. Tidak melindungi terhadap IMS termasuk hepatitis B/HBV dan HIV/AIDS



Kontrasepsi adalah suatu cara yang bertujuan mencegah terjadinya pembuahan.
Kontrasepsi memiliki beberapa metode, antara lain:
1. Tanpa alat bantu
Kontrasepsi dengan cara tidak melakukan koitus pada masa subur wanita (hari 12 – 16
siklus haid). Cara ini dikenal dengan nama sistem kalender atau abstinensi.
2. Menggunakan alat bantu
Pada cara ini, mencegah pertemuan ovum dengan spermatozoa, dapat dilakukan dengan
berbagai alat bantu, misalnya: kondom, spiral, jelly, dan lain-lain.
Kontrasepsi dengan menggunakan alat bantu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a. Secara mekanik, yaitu dengan cara mencegah bertemunya sperma dengan ovum. Pada
laki-laki menggunakan kondom, sedangkan pada wanita bisa menggunakan diafragma,
spiral, IUD (Intra Uterine Device).
b. Secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan spermisida senyawa kimia yang dapat
membunuh sel-sel sperma. Misalnya bisa berbentuk jelly, busa, dan lain-lain.
c. Secara hormonal, yaitu dengan cara memengaruhi kesuburan wanita, misalnya dengan
KB suntik, susuk dan pil KB. Bahkan kini juga sudah dikembangkan teknik hormonal
(pada laki-laki).
3. Sterilisasi
Sterilisasi dilakukan dengan mengikat/me motong saluran vas deferens dikenal dengan
istilah vasektomi, atau mengikat/memotong tuba fallopii dikenal dengan istilah tubektomi

Bertujuan untuk mencegah bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga tidak terjadi
fertilisasi. Macam cara dalam kontrasepsi adalah :

1. Sistem kalender yaitu dengan memperhatikan masa subur wanita.

2. Secara hormonal yaitu menghambat/menghentikan proses ovulasi.

3. Kimiawi yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia. Seperti spermatosida untuk pria,
vaginal douche untuk wanita.

4. Mekanik yaitu dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi.

5. Sterilisasi yaitu dengan membuat setril organ-organ reproduksi bagian dalam. Seperti
vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita.



Gambar 14 Berbagai macam kontrasepsi

F.Kelainan pada sistem reproduksi

Sistem reproduksi manusia dapat mengalami gangguan, baik disebabkan oleh
kelainan maupun penyakit. Gangguan sistem reproduksi dapat terjadi baik pada wanita
maupun pria.Gangguan pada sistem reproduksi wanita dapat berupa gangguan menstruasi,
kanker genitalia, endometriosis, dan infeksi vagina.

a. Gangguan menstruasi
Gangguan menstruasi terdiri atas amenore primer dan amenore sekunder. Amenore

primer adalah tidak terjadinya manarkhe (menstruasi) sampai usia 17 tahun dengan atau
tanpa perkembangan seksual sekunder. Amenore sekunder adalah tidak terjadinya menstruasi
selama 3 – 6 bulan atau lebih pada orang yang telah mengalami siklus menstruasi.
b. Kanker genitalia

Kanker genitalia pada wanita dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium.
Kanker vagina tidak diketahui penyebabnya, mungkin karena iritasi yang disebabkan oleh
virus. Pengobatannya dengan kemoterapi dan bedah laser. Kanker serviks terjadi bila
pertumbuhan sel-sel yang abnormal di seluruh
lapisan epitel serviks. Penanganannya dengan pengangkatan uterus, oviduk, ovarium,
sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfa panggul.Kanker ovarium gejalanya tidak
jelas. Biasanya dapat berupa rasa pegal pada panggul, perubahan fungsi saluran
pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganannya dengan
kemoterapi dan pembedahan.

c. Endometriosis



Endometriosis adalah keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar rahim,
yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, atau jalur di luar rahim. Gejalanya berupa
nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada saat menstruasi. Jika tidak ditangani akan
menyebabkan sulit terjadinya kehamilan. Penanganannya dengan pemberian obat-obatan,
laparoskopi, atau bedah laser.
d. Infeksi vagina

Gejalanya berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Infeksi ini menyerang wanita usia
produktif terutama yang menikah. Penyebabnya adalah akibat hubungan kelamin.

2. Gangguan pada sistem Reproduksi Pria
Gangguan pada sistem reproduksi pria dapat berupa hipogonadisme, kriptorkidisme,

prostatitis, epididimitis, dan orkitis.
a. Hipogonadisme, merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan
interaksi hormon, seperti hormon androgen dan estrogen. Gangguan ini menyebabkan
infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya dapat
dilakukan dengan terapi.
b. Kriptorkidisme, merupakan kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga
abdomen ke dalam scrotum pada waktu bayi. Penangannya dapat dilakukan dengan
pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testoteron.
c. Uretritis, peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil.
Penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum, atau virus herpes.

d. Prostatitis, merupakan peradangan prostat. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia
coli ataupun bukan bakteri.

e. Epididimitis, merupakan infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria.
Penyebabnya adalah E. coli dan Chlamydia.

f. Orkitis, merupakan peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Jika
terjadi pada pria dewasa dapat menyebabkan infert

Gambar 15 perbandingan prostat normal dan abnormal

Karsinoma prostat merupakan suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam kelenjar
prostat. Karsinoma prostat merupakan keganasan saluran kemih kedua paling sering
dijumpai sesudah keganasan kandung kemih.95% di antara kanker prostat adalah
adenokarsinoma.

Tumor ini menyerang pasien yang berusia di atas 50 tahun, di antaranya 30%
menyerang pria berusia 70-80 tahun dan 75% pada usia lebih dari 80 tahun. Kanker ini



jarang menyerang pria sebelum berusia 45 tahun.2kanker prostat merupakan penyebab
kematian nomor tiga akibat kanker pada pria dan merupakan penyebab utama kematian
akibat kanker pada pria di atas 74 tahun.
Insidens karsinoma prostat akhir-akhir ini mengalami peningkatan karena meningkatnya
usia harapan hidup, penegakan diagnosis yang menjadi lebih baik, dan kewaspadaan tiap-
tiap individu mengenai adanya keganasan prostat makin meningkat karena informasi dari
majalah, media elektronik atau internet.
ETIOLOGI DAN PATOGENESIS

Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang
diduga sebagai penyebab timbulnya adenokarsinoma prostat, yaitu predisposisi genetik,
pengaruh hormonal, diet, pengaruh lingkungan dan infeksi. Kemungkinan untuk
menderita kanker prostat menjadi dua kali jika saudara laki-lakinya menderita penyakit
ini. Kemungkinannya naik menjadi lima kali jika ayah dan saudaranya juga menderita.
Hal ini menunjukkan adanya faktor genetik yang melandasi terjadinya kanker prostat.

Pria yang memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita kanker prostat adalah pria
kulit hitam yang berusia di atas 60 tahun, petani, pelukis dan pemaparan
kadmium. Kanker prostat ternyata lebih banyak diderita oleh bangsa Afrika-Amerika
yang berkulit hitam daripada bangsa kulit putih. Pada penelitian lain didapatkan bahwa
bangsa Asia lebih sedikit menderita penyakit ini. Namun mereka yang pindah ke Amerika
mendapatkan kemungkinan lebih besar menderita kanker ini daripada mereka yang tetap
tinggal di negara asalnya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan dan kebiasaan
hidup sehari-hari juga berperan dalam patogenesis penyakit ini. Pemaparan kadmium (Cd)
yang banyak terdapat pada alat listrik dan baterai berhubungan erat dengan timulnya
kanker prostat.

Pertumbuhan dan perkembangan keganasan prostat bergantung pada hormon
androgen. Hal ini tidak berarti bahwa karsinoma prostat disebabkan oleh hormon
androgen. Banyak keganasan prostat yang sensitif terhadap hormon.Selain itu, perlu
diketahui bahwa tidak ada hubungan antara hiperplasia prostat jinak dengan
perkembangan ke arah keganasan.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara diet tinggi lemak dan
peningkatan kadar hormon testosteron.Diet yang banyak mengandung lemak, seperti
susu yang berasal dari binatang, daging merah, dan hati diduga meningkatkan kejadian
kanker prostat.
Kanker prostat dikelompokkan menjadi:
- Stadium A : benjolan/tumor tidak dapat diraba pada pemeriksaan fisis, biasanya
ditemukan secara tidak sengaja setelah pembedahan prostat karena penyakit lain.
- Stadium B : tumor terbatas pada prostat dan biasanya ditemukan pada pemeriksaan
fisik atau tes PSA.
- Stadium C : tumor telah menyebar keluar dari kapsul prostat tetapi belum sampai
menyebar ke kelenjar getah bening.
- Stadium D : Kanker telah menyebar (metastase) ke kelenjar getah bening regional
maupun bagian tubuh lainnya (misalnya tulang dan paru-paru).



Manusia berkembang biak secara generatif atau seksual karena pembuahan hanya
dapat terjadi jika sel kelamin jantan (sperma) membuahi sel kelamin betina (sel telur).
Dalam Biologi, seks didefinisikan sebagai keseluruhan struktur dan fungsi yang
mencirikan perbedaan antara jantan dan betina. Oleh karena alat-alat seksual manusia
terpisah antara jantan dan betina, organ reproduksi manusia disebut berumah dua atau
dioecius .

1. Organ Reproduksi Wanita

Organ reproduksi wanita dimulai dari tempat pembentukan sel telur yang disebut
ovarium . Ovarium ada sepasang dan setiap bulannya bergantian menghasilkan sel telur.
Pada manusia, sel telur berkembang di sebuah kantung khusus yang disebut folikel de
Graaf . Di kantung ini, sel telur mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dikeluarkan
dari ovarium. Proses keluarnya sel telur dari ovarium disebut ovulasi.

Sel telur yang diovulasikan akan bergerak menuju dinding rahim melalui sebuah
saluran yang dinamakan tuba Fallopi . Di saluran inilah umumnya fertilisasi oleh sperma
terjadi. Sel telur yang dibuahi atau yang tidak dibuahi akan mencapai uterus dalam jangka
waktu satu minggu. Dinding uterus mengandung banyak pembuluh darah yang
menyediakan suplai makanan
dan oksigen bagi calon bayi.

Rahim (uterus) mempunyai ukuran panjang sekitar 7 cm dan lebar sekitar 4–5 cm.
Namun, akan mampu menampung bayi dengan panjang 45 cm dan berat hingga 4 kg. Jika
tidak terjadi pembuahan, dinding endometrium rahim akan meluruh sehingga terjadilah
menstruasi pada wanita. Proses tersebut dipengaruhi oleh hormon-hormon yang saling
bekerja sama untuk mempersiapkan kehamilan.



Organ reproduksi wanita bagian luar adalah vagina ( Gambar di atas). Vagina
merupakan saluran dengan dinding tebal, tempat masuknya sperma dan keluarnya bayi
ketika dilahirkan. Proses masuknya sel sperma didahului dengan masuknya penis pada
lubang vagina. Proses ini dinamakan dengan coitus atau senggama .

Vagina memiliki beberapa aksesoris yang terdiri atas klitoris, bagian kulit penutup
vagina, serta selaput dara ( hymen). Bagian kulit penutup bagian luar dengan kulit yang
lebih tebal dinamakan labia mayor dan bagian kulit penutup di bagian dalam disebut
labia minor . Selaput dara merupakan jaringan kulit tipis yang melindungi vagina pada
saat membuka. Bagian tersebut mudah sekali terkoyak oleh gesekan, baik oleh benda
keras maupun proses senggama.

Sebelum memasuki rahim, terdapat saluran reproduksi yang disebut leher rahim (
cervix ). Pada bagian ini, disekresikan cairan yang berguna mencegah masuknya bakteri
dan kuman lainnya penyebab infeksi. Pada masa ovulasi, cairan ini akan sangat kondusif
terhadap pergerakan sperma. Namun, setelah masa ovulasi cairan tersebut biasanya akan
mengental untuk mencegah masuknya sel sperma.

2. Oogenesis

Berbeda dengan sel sperma yang diproduksi seumur hidup oleh pria, sel telur pada
wanita terbatas jumlahnya. Jumlah sel telur wanita, pada usia tujuh tahun adalah sekitar
300.000. Akan tetapi, jumlah tersebut berkurang seiring waktu. Selama masa reproduksi,
sel telur yang akan dilepaskan hanya sekitar 400–500 buah sel telur (Starr and Taggart,
1995: 780). Sel t elur tersebut diovulasikan setiap bulan mulai dari masa aktif reproduksi
saat menstruasi kali pertama. Jadi, kurang lebih wanita akan mengalami masa subur
dalam waktu 33 hingga 41 tahun atau dalam rentang usia 12 hingga 45–63 tahun.

Organ reproduksi wanita bagian luar adalah vagina ( Gambar di atas). Vagina
merupakan saluran dengan dinding tebal, tempat masuknya sperma dan keluarnya bayi
ketika dilahirkan. Proses masuknya sel sperma didahului dengan masuknya penis pada
lubang vagina. Proses ini dinamakan dengan coitus atau senggama .

Vagina memiliki beberapa aksesoris yang terdiri atas klitoris, bagian kulit penutup
vagina, serta selaput dara ( hymen). Bagian kulit penutup bagian luar dengan kulit yang
lebih tebal dinamakan labia mayor dan bagian kulit penutup di bagian dalam disebut
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Oosit primer telah dibentuk pada saat organogenesis bayi di dalam rahim dan telah
mencapai tahap profase I. Setelah oosit terbentuk, oosit mengalami masa penantian
(arestasi) hingga akhirnya wanita tersebut mulai memasuki masa subur yang ditandai
dengan menstruasi. Kemudian, oosit melanjutkan pembelahan meiosisnya menjadi dua
buah oosit sekunder. Salah satu dari oosit tersebut, akan mengalami degenerasi sehingga
hanya ada satu oosit yang akan berkembang. Oosit degeneratif ( badan polar) hasil
meiosis I tidak akan ikut dalam meiosis II. Oosit sekunder, lalu akan mengalami
pembelahan
meiosis kedua menghasilkan satu buah oosit fungsional. Oosit fungsional tersebut
kemudian yang akan diovulasikan setiap bulan (dalam periode lebih
kurang 28 hari) selama masa subur wanita.

3. Menstruasi
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Pada siklus ovulasi, sel telur yang tidak dibuahi harus dikeluarkan dari dalam
tubuh bersamaan dengan pendukung implantasi bayi di dinding rahim, yaitu
endometrium. Proses peluruhan dinding rahim dan dibuangnya sel telur yang tidak
dibuahi ini, disebut menstruasi.

Secara hormonal, proses ini diawali dengan diproduksinya hormon gonadotropin (
gonadotropin releasing hormone ) yang akan memerintahkan pituitari untuk
menghasilkan hormon FSH (folikel stimulating hormone ) dan
LH (luteinizing hormone ). FSH dan LH ini akan menginisiasi (merangsang)
pembentukan folikel tempat pematangan sel telur di dalam ovarium. Folikel yang
berkembang akan menghasilkan hormon estrogen.

FSH, LH, dan hormon estrogen akan berpengaruh terhadap pematangan sel telur
selama lebih kurang dua minggu hingga tiba waktu ovulasi. Estrogen yang dihasilkan
akan berpengaruh pada perkembangan folikel, merangsang pembentukan endometrium,
serta merangsang diproduksinya FSH dan LH lebih banyak. Hormon FSH dan LH yang
melimpah di hari ke-12 siklus menstruasi akan memengaruhi masa meiosis II hingga
terjadi ovulasi.

Ovulasi terjadi di hari ke-14 dan pada waktu ini seorang wanita dikatakan berada
dalam keadaan subur. Masa subur tersebut berlangsung selama lebih kurang 24 jam saja.
Folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur disebut badan kuning atau corpus luteum
yang menghasilkan hormon estrogen serta progesteron.

Kedua hormon ini bekerja menghambat sintesis FSH dan LH sehingga jumlahnya
menjadi lebih sedikit. Selain itu, mengakibatkan penghambatan pematangan folikel lain di
ovarium. Estrogen dan progesteron bersama-sama mempersiapkan kehamilan dengan
mempertebal dinding endometrium hingga mencapai ketebalan 5 mm. Jika tidak terjadi
kehamilan atau fertilisasi, corpus luteum akan berdegenerasi sehingga produksi estrogen
dan progesteron menurun. Jika kedua hormon ini menurun, tidak ada lagi yang
mempertahankan keberadaan endometrium sehingga endometrium mengalami
degenerasi. Proses ini terjadi di hari ke-27 atau 28 dan terjadilah menstruasi.

Dengan hilangnya estrogen dan progesteron, hormon gonadotropin dengan leluasa
dapat memerintahkan pituitari hipofisis untuk kembali memproduksi FSH dan LH dan
memulai siklus menstruasi kembali.



4. Fertilisasi dan Kehamilan

Fertilisasi terjadi jika sel telur bertemu dengan sel sperma. Pada manusia, proses
tersebut didahului dengan proses senggama. Penis harus berada dalam keadaan tegak
(ereksi ), agar dapat mengantarkan sperma ke dalam vagina.

Penis ereksi disebabkan oleh melebarnya arteri dan menutupnya pembuluh vena di
penis. Dengan demikian ada banyak aliran darah yang masuk dan sedikit darah yang
dikeluarkan (ditahan dalam pembuluh darah penis). Pembuluh darah juga akan memenuhi
jaringan di dalam penis sehingga penis
mengalami pemanjangan dan berubah menjadi lebih keras. Jika penis sudah ereksi, proses
senggama dapat dilakukan. Pada saat penis memasuki vagina, reseptor di penis akan
menerima rangsangan sentuhan yang menyebabkan dikeluarkannya semen yang berisi
jutaan sel sperma. Proses keluarnya semen tersebut dinamakan ejakulasi.

Pada lelaki normal, dalam satu kali ejakulasi akan dikeluarkan 300 juta – 400 juta
sel sperma. Pergerakan sel sperma di dalam vagina dibantu oleh semen dan cairan pelicin
yang dihasilkan oleh cervix . Cairan pelicin tersebut akan disekresikan oleh kelenjar di
cervix jika seorang wanita telah siap melakukan senggama atau mendapat rangsangan
seksual. Sel sperma akan berenang menuju oviduk atau tuba Fallopi tempat sel telur
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berada setelah masa ovulasi. Oviduk atau tuba Fallopi merupakan tempat fertilisasi pada
manusia.

Pergerakan sel sperma didukung oleh ekor sperma yang banyak mengandung
mitokondria penghasil ATP. Sel telur yang diovulasikan umumnya masih berada pada
tahap meiosis II dan belum sepenuhnya menjadi oosit. Dengan adanya peleburan sel
sperma, proses meiosis II dapat dipercepat. Sel telur yang telah siap dibuahi akan
membentuk zona pelindung yang dinamakan corona radiata di bagian luar serta sebuah
cairan bening di dalamnya yang disebut zona pelusida.

Sel sperma yang telah mencapai sel telur akan berlomba untuk dapat memasuki
zona pelusida . Zona pelusida mempunyai reseptor yang bersifat “spesies spesifik”, yaitu
hanya dapat dilalui oleh sel sperma dari satu species. Akrosom sperma mempunyai enzim
litik yang mampu menembus corona radiata dan zona pelusida.

Pada saat sel sperma menembus corona radiata, akrosom sperma akan meluluh.
Sel telur kemudian akan segera menyelesaikan tahap meiosis II menghasilkan inti
fungsional yang haploid. Bagian inti sel sperma ini kemudian bersatu dengan membran
sel telur untuk melakukan fusi materi genetik. Gerakan ini mirip dengan mekanisme
endositosis pada sel. Setelah terjadi peleburan atau fertilisasi ini, corona radiata akan
menebal sehingga tidak ada lagi sel sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini sel
tersebut sudah dibuahi dan berubah menjadi zigot. Zigot akan membelah secara mitosis
menjadi morula.

Zigot ini kemudian melakukan pembelahan sel selama perjalanannya di oviduk
menuju rahim. Pergerakan zigot menuju rahim (uterus) tersebut memakan waktu 4 hari.
Dalam waktu 1 minggu, zigot telah berbentuk seperti bola yang dinamakan blastula .
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Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol,
akan menjadi bakal embrio.

Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium.
Proses tersebut dinamakan implantasi . Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga
lapisan, yaitu lapisan luar ( ektoderm ), lapisan tengah ( mesoderm), dan lapisan dalam
(endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.

Selanjutnya, ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung.
Mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ
reproduksi. Sementara itu, endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang
berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis .
Organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedelapan dan
penyempurnaan pada minggu kesembilan.

Embrio akan melepaskan hormon corionic gonadotropin (hormon yang mirip
dengan LH) yang akan dibawa ke ovarium untuk mencegah luluhnya corpus luteum.
Dengan demikian, estrogen dan progesteron tetap dihasilkan sehingga dapat

Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol,
akan menjadi bakal embrio.

Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium.
Proses tersebut dinamakan implantasi . Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga
lapisan, yaitu lapisan luar ( ektoderm ), lapisan tengah ( mesoderm), dan lapisan dalam
(endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.

Selanjutnya, ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung.
Mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ
reproduksi. Sementara itu, endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang
berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis .
Organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedelapan dan
penyempurnaan pada minggu kesembilan.

Embrio akan melepaskan hormon corionic gonadotropin (hormon yang mirip
dengan LH) yang akan dibawa ke ovarium untuk mencegah luluhnya corpus luteum.
Dengan demikian, estrogen dan progesteron tetap dihasilkan sehingga dapat

Blastula memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol,
akan menjadi bakal embrio.

Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium.
Proses tersebut dinamakan implantasi . Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga
lapisan, yaitu lapisan luar ( ektoderm ), lapisan tengah ( mesoderm), dan lapisan dalam
(endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.

Selanjutnya, ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung.
Mesoderm membentuk otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ
reproduksi. Sementara itu, endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang
berhubungan dengan sistem pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis .
Organogenesis dimulai dari minggu keempat hingga minggu kedelapan dan
penyempurnaan pada minggu kesembilan.

Embrio akan melepaskan hormon corionic gonadotropin (hormon yang mirip
dengan LH) yang akan dibawa ke ovarium untuk mencegah luluhnya corpus luteum.
Dengan demikian, estrogen dan progesteron tetap dihasilkan sehingga dapat



mempertahankan persiapan kehamilan di rahim dengan mempertahankan ketebalan
endometrium. Dari manakah embrio memperoleh suplai makanan?

Kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Pada manusia, rata-rata
kehamilan terjadi selama 266 hari (38 minggu) dari fertilisasi atau 40 minggu dari siklus
menstruasi terakhir hari pertama. Kelahiran bayi terjadi melalui serangkaian kontraksi
uterus yang beraturan. Beberapa hormon, seperti estrogen, oksitosin, dan prostaglandin
berperan dalam proses ini. Secara umum, proses kelahiran terjadi melalui tahap
pembukaan cervix , tahap pengeluaran bayi, dan tahap pelepasan plasenta.

Organ Reproduksi manusia

Organ reproduksi dalam pria terdiri atas testis, saluran pengeluaran dan kelenjar
asesoris.

a. Testis
Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah

sepasang (testes = jamak). Testis dibungkus oleh skrotum, kantong kulit di bawah perut.
Pada manusia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermatikus dan
terletak di dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada
mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh (< 37°C).

Pada tubulus spermatikus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi akan
mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot kremaster
akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks
kremaster.

Selama masa pubertas, testis berkembang untuk memulai spermatogenesis.
Ukuran testis bergantung pada produksi sperma (banyaknya spermatogenesis), cairan
intersisial, dan produksi cairan dari sel Sertoli.

Pada umumnya, kedua testis tidak sama besar. Dapat saja salah satu terletak lebih
rendah dari yang lainnya. Hal ini diakibatkan perbedaan struktur anatomis pembuluh
darah pada testis kiri dan kanan.

Testis berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Fungsi testis:

- memproduksi sperma (spermatozoa)

- memproduksi hormon seks pria seperti testosteron.

Kerja testis di bawah pengawasan hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari
bagian anterior:

mempertahankan persiapan kehamilan di rahim dengan mempertahankan ketebalan
endometrium. Dari manakah embrio memperoleh suplai makanan?

Kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Pada manusia, rata-rata
kehamilan terjadi selama 266 hari (38 minggu) dari fertilisasi atau 40 minggu dari siklus
menstruasi terakhir hari pertama. Kelahiran bayi terjadi melalui serangkaian kontraksi
uterus yang beraturan. Beberapa hormon, seperti estrogen, oksitosin, dan prostaglandin
berperan dalam proses ini. Secara umum, proses kelahiran terjadi melalui tahap
pembukaan cervix , tahap pengeluaran bayi, dan tahap pelepasan plasenta.

Organ Reproduksi manusia

Organ reproduksi dalam pria terdiri atas testis, saluran pengeluaran dan kelenjar
asesoris.

a. Testis
Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah

sepasang (testes = jamak). Testis dibungkus oleh skrotum, kantong kulit di bawah perut.
Pada manusia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermatikus dan
terletak di dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada
mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh (< 37°C).

Pada tubulus spermatikus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi akan
mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot kremaster
akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks
kremaster.

Selama masa pubertas, testis berkembang untuk memulai spermatogenesis.
Ukuran testis bergantung pada produksi sperma (banyaknya spermatogenesis), cairan
intersisial, dan produksi cairan dari sel Sertoli.

Pada umumnya, kedua testis tidak sama besar. Dapat saja salah satu terletak lebih
rendah dari yang lainnya. Hal ini diakibatkan perbedaan struktur anatomis pembuluh
darah pada testis kiri dan kanan.

Testis berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Fungsi testis:

- memproduksi sperma (spermatozoa)

- memproduksi hormon seks pria seperti testosteron.

Kerja testis di bawah pengawasan hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari
bagian anterior:

mempertahankan persiapan kehamilan di rahim dengan mempertahankan ketebalan
endometrium. Dari manakah embrio memperoleh suplai makanan?

Kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Pada manusia, rata-rata
kehamilan terjadi selama 266 hari (38 minggu) dari fertilisasi atau 40 minggu dari siklus
menstruasi terakhir hari pertama. Kelahiran bayi terjadi melalui serangkaian kontraksi
uterus yang beraturan. Beberapa hormon, seperti estrogen, oksitosin, dan prostaglandin
berperan dalam proses ini. Secara umum, proses kelahiran terjadi melalui tahap
pembukaan cervix , tahap pengeluaran bayi, dan tahap pelepasan plasenta.

Organ Reproduksi manusia

Organ reproduksi dalam pria terdiri atas testis, saluran pengeluaran dan kelenjar
asesoris.

a. Testis
Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah

sepasang (testes = jamak). Testis dibungkus oleh skrotum, kantong kulit di bawah perut.
Pada manusia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermatikus dan
terletak di dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada
mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh (< 37°C).

Pada tubulus spermatikus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi akan
mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot kremaster
akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks
kremaster.

Selama masa pubertas, testis berkembang untuk memulai spermatogenesis.
Ukuran testis bergantung pada produksi sperma (banyaknya spermatogenesis), cairan
intersisial, dan produksi cairan dari sel Sertoli.

Pada umumnya, kedua testis tidak sama besar. Dapat saja salah satu terletak lebih
rendah dari yang lainnya. Hal ini diakibatkan perbedaan struktur anatomis pembuluh
darah pada testis kiri dan kanan.

Testis berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Fungsi testis:

- memproduksi sperma (spermatozoa)

- memproduksi hormon seks pria seperti testosteron.

Kerja testis di bawah pengawasan hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari
bagian anterior:



- luteinizing hormone (LH)

- follicle-stimulating hormone (FSH)

Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Di dalam
testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini dipenuhi
oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang.

Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari
tubulus menuju rete testis, duktus efferen, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan
seksual, spermatozoa dan cairannya (semua disebut air mani) akan dikeluarkan ke luar
tubuh melalui vas deferen dan akhirnya, penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel
khusus yang disebut sel intersisial Leydig. Sel Leydig memproduksi hormon testosteron.
Pengangkatan testis disebut orchidektomi atau kastrasi.
b. Saluran reproduksi

Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari epididimis, vas
deferens, saluran ejakulasi dan uretra.

 Epididimis (tempat pematangan sperma)

Epididimis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari
testis. Epididimis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididimis berfungsi
sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan
bergerak menuju vas deferens

 Vas deferens (saluran sperma dari testis ke kantong sperma)

Vas deferens atau saluran sperma (duktus deferens) merupakan saluran lurus yang
mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididimis. Vas deferens tidak menempel
pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens
berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididimis menuju kantung semen
atau kantung mani (vesikula seminalis).

 Saluran ejakulasi

Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung
semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke
dalam uretra

 Uretra

Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra
berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk
membuang urin dari kantung kemih.
c. Kelenjar kelamin

Kumpulan kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, prostate, dan kelenjar
bulbouretralis. Sebelum ejakulasi, kelenjar tersebut mensekresikan mucus bening yang
menetralkan setiap urine asam yang masih tersisa dalam uretra.

Sel-sel sperma dapat bergerak dan mungkin aktif mengadakan metabolisme
setelah mengadakan kontak dengan plasma semen. Plasma semen mempunyai dua fungsi
utama yaitu: berfungsi sebagai media pelarut dan sebagai pengaktif bagi sperma yang



mula-mula tidak dapat bergerak serta melengkapi sel-sel dengan substrat yang kaya akan
elektrolit (natrium dan kalium klorida), nitrogen, asam sitrat, fruktosa, asam askorbat,
inositol, fosfatase sera ergonin, dan sedikit vitamin-vitamin serta enzim-enzim. Kelenjar
aksesoris terdiri dari:

 Vesikula seminalis (tempat penampungan sperma)

Vesikula seminalis atau kantung semen (kantung mani) merupakan kelenjar
berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis
menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma.

Vesikula seminalis menyumbangkan sekitar 60 % total volume semen. Cairan
tersebut mengandung mukus, gula fruktosa (yang menyediakan sebagian besar energi
yang digunakan oleh sperma), enzim pengkoagulasi, asam askorbat, dan prostaglandin.

Gambar 1. Vesikula seminalis

 Kelenjar prostat (penghasil cairan basa untuk melindungi sperma)

Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah
kantung kemih. Kelenjar prostat adalah kelenjar pensekresi terbesar. Cairan prostat
bersifat encer dan seperti susu, mengandung enzim antikoagulan, sitrat (nutrient bagi
sperma), sedikit asam, kolesterol, garam dan fosfolipid yang berperan untuk
kelangsungan hidup sperma.



Gambar 2. Kelenjar prostat

 Kelenjar bulbouretra / cowper (penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma)

Kelenjar bulbouretralis adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak disepanjang
uretra, dibawah prostat. Kelenjar Cowper (kelenjar bulbouretra) merupakan kelenjar yang
salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat
alkali (basa).

Gambar 3. Kelenjar bulbouretra



Alat kelamin luar

 Penis

Penis (dari bahasa Latin yang artinya “ekor”, akar katanya sama dengan phallus,
yang berarti sama) adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal, karena
berada di luar ruang tubuh. Pada manusia, penis terdiri atas tiga bangunan silinder berisi
jaringan spons. Dua rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons korpus
kavernosa. Satu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons korpus
spongiosum yang membungkus uretra. Ujung penis disebut dengan glan penis. Uretra
pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung
pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut
akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi tegang dan mengembang (ereksi).

Fungsi penis secara biologi adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme
berwujud cairan (urinasi) dan sebagai alat bantu reproduksi. Penis sejati dimiliki oleh
mamalia. Reptilia tidak memiliki penis sejati karena hanya berupa tonjolan kecil serta
tidak tampak dari luar, sehingga disebut sebagai hemipenis (setengah penis).

Gambar 4. Struktur penis

 Skrotum

Skrotum adalah kantung (terdiri dari kulit dan otot) yang membungkus testis atau
buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Pada
wanita, bagian ini serupa dengan labia mayora. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu
skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh
sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos (otot dartos). Otot dartos berfungsi untuk
menggerakan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga
tedapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut
otot kremaster. Pada skrotum manusia dan beberapa mamalia bisa terdapat rambut
pubis. Rambut pubis mulai tumbuh sejak masa pubertas.



Fungsi utama skrotum adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan
yang memiliki suhu 1-8oC lebih dingin dibandingkan temperature rongga tubuh. Fungsi
ini dapat terlaksana disebabkan adanya pengaturan oleh sistem otot rangkap yang menarik
testis mendekati dinding tubuh untuk memanasi testis atau membiarkan testis menjauhi
dinding tubuh agar lebih dingin. Pada manusia, suhu testis sekitar 34°C. Pengaturan suhu
dilakukan dengan mengeratkan atau melonggarkan skrotum, sehingga testis dapat
bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Testis akan diangkat mendekati tubuh pada suhu
dingin dan bergerak menjauh pada suhu panas.

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa
(sel benih pria). Proses ini berlangsung dalam testis (buah zakar) dan lamanya sekitar 72
hari. Proses spermatogenesis sangat bergantung pada mekanisme hormonal tubuh.
Spermatozoa ( sperma) yang normal memiliki kepala dan ekor, di mana kepala
mengandung materi genetik DNA, dan ekor yang merupakan alat pergerakan sperma.
Sperma yang matang memiliki kepala dengan bentuk lonjong dan datar serta memiliki
ekor bergelombang yang berguna mendorong sperma memasuki air mani. Kepala sperma
mengandung inti yang memiliki kromosom dan juga memiliki struktur yang disebut
akrosom. Akrosom mampu menembus lapisan jelly yang mengelilingi telur dan
membuahinya bila perlu. Sperma diproduksi oleh organ yang bernama testis dalam
kantung zakar. Hal ini menyebabkan testis terasa lebih dingin dibandingkan anggota
tubuh lainnya. Pembentukan sperma berjalan lambat pada suhu normal, tapi terus-
menerus terjadi pada suhu yang lebih rendah dalam kantung zakar. Pada tubulus
seminiferus testis terdapat sel-sel induk spermatozoa Atau spermatogonium. Selain itu
juga terdapat sel Sertoli yang berfungsi memberi makan spermatozoa juga sel Leydig
yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Sel Leydig berfungsi menghasilkan
testosteron.
d. Proses spermatogenesis

Spermatogonium berkembang menjadi sel spermatosit primer. Sel spermatosit
primer bermiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah
lagi menghasilkan spermatid. Spermatid berdeferensiasi menjadi spermatozoa masak.
Bila spermatogenesis sudah selesai, maka ABP (Androgen Binding Protein) testosteron
tidak diperlukan lagi, sel Sertoli akan menghasilkan hormon inhibin untuk memberi
umpan balik kepada hipofisis agar menghentikan sekresi FSH dan LH. Kemudian
spermatozoa akan keluar melalui uretra bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh
kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Spermatozoa bersama
cairan dari kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai semen atau air mani. Pada waktu
ejakulasi, seorang laki-laki dapat mengeluarkan 300 - 400 juta sel spermatozoa. Pada laki-
laki spermatogenesis terjadi seumur hidup dan pelepasan spermatozoa dapat terjadi setiap
saat.

Prinsip Kontrasepsi dalam Reproduksi

Kontrasepsi adalah suatu cara yang bertujuan mencegah terjadinya pembuahan.
Kontrasepsi
memiliki beberapa metode, antara lain:
1. Tanpa alat bantu
Kontrasepsi dengan cara tidak melakukan koitus pada masa subur wanita (hari 12 – 16
siklus haid). Cara ini dikenal dengan nama sistem kalender atau abstinensi.
2. Menggunakan alat bantu
Pada cara ini, mencegah pertemuan ovum dengan spermatozoa, dapat dilakukan dengan
berbagai alat bantu, misalnya: kondom, spiral, jelly, dan lain-lain.



Kontrasepsi dengan menggunakan alat bantu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a. Secara mekanik, yaitu dengan cara mencegah bertemunya sperma dengan ovum. Pada
laki-laki menggunakan kondom, sedangkan pada wanita bisa menggunakan diafragma,
spiral, IUD (Intra Uterine Device).
b. Secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan spermisida senyawa kimia yang dapat
membunuh sel-sel sperma. Misalnya bisa berbentuk jelly, busa, dan lain-lain.
c. Secara hormonal, yaitu dengan cara memengaruhi kesuburan wanita, misalnya dengan
KB suntik, susuk dan pil KB. Bahkan kini juga sudah dikembangkan teknik hormonal
(pada laki-laki).
3. Sterilisasi

Sterilisasi dilakukan dengan mengikat/me motong saluran vas deferens dikenal
dengan istilah vasektomi, atau mengikat/memotong tuba fallopii dikenal dengan istilah
tubektomi

Bertujuan untuk mencegah bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga tidak
terjadi fertilisasi. Macam cara dalam kontrasepsi adalah :

1. Sistem kalender yaitu dengan memperhatikan masa subur wanita.

2. Secara hormonal yaitu menghambat/menghentikan proses ovulasi.

3. Kimiawi yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia. Seperti spermatosida untuk pria,
vaginal douche untuk wanita.

4. Mekanik yaitu dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi.

5. Sterilisasi yaitu dengan membuat setril organ-organ reproduksi bagian dalam. Seperti
vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita.

Sistem reproduksi manusia dapat mengalami gangguan, baik disebabkan oleh kelainan
maupun penyakit. Gangguan sistem reproduksi dapat terjadi baik pada wanita maupun
pria.Gangguan pada sistem reproduksi wanita dapat berupa gangguan menstruasi, kanker
genitalia, endometriosis, dan infeksi vagina.

a. Gangguan menstruasi
Gangguan menstruasi terdiri atas amenore primer dan amenore sekunder.

Amenore primer adalah tidak terjadinya manarkhe (menstruasi) sampai usia 17 tahun
dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Amenore sekunder adalah tidak
terjadinya menstruasi selama 3 – 6 bulan atau lebih pada orang yang telah mengalami
siklus menstruasi.
b. Kanker genitalia

Kanker genitalia pada wanita dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium.
Kanker vagina tidak diketahui penyebabnya, mungkin karena iritasi yang disebabkan oleh
virus. Pengobatannya dengan kemoterapi dan bedah laser. Kanker serviks terjadi bila
pertumbuhan sel-sel yang abnormal di seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya



dengan pengangkatan uterus, oviduk, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar
limfa panggul.Kanker ovarium gejalanya tidak jelas. Biasanya dapat berupa rasa pegal
pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina
abnormal. Penanganannya dengan kemoterapi dan pembedahan.
c. Endometriosis

Endometriosis adalah keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar
rahim, yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, atau jalur di luar rahim. Gejalanya
berupa nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada saat menstruasi. Jika tidak
ditangani akan menyebabkan sulit terjadinya
kehamilan. Penanganannya dengan pemberian obat-obatan, laparoskopi, atau bedah laser.
d. Infeksi vagina

Gejalanya berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Infeksi ini menyerang wanita
usia produktif terutama yang menikah. Penyebabnya adalah akibat hubungan kelamin.
2. Gangguan pada sistem Reproduksi Pria

Gangguan pada sistem reproduksi pria dapat berupa hipogonadisme,
kriptorkidisme, prostatitis, epididimitis, dan orkitis.
a. Hipogonadisme, merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan
interaksi hormon, seperti hormon androgen dan estrogen. Gangguan ini menyebabkan
infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya dapat
dilakukan dengan terapi.
b. Kriptorkidisme, merupakan kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari
rongga abdomen ke dalam scrotum pada waktu bayi. Penangannya dapat dilakukan
dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testoteron.
c. Uretritis, peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air
kecil. Penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum, atau virus
herpes.
d. Prostatitis, merupakan peradangan prostat. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia
coli ataupun bukan bakteri.
e. Epididimitis, merupakan infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria.
Penyebabnya adalah E. coli dan Chlamydia.
f. Orkitis, merupakan peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Jika
terjadi pada pria dewasa dapat menyebabkan infertilitas.



Lembar Diskusi Siswa I
“ Organ Reproduksi”

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan
proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan
wanita)

 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan
kehamilan

 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan
proses pencegahan kehamilan pada keluarga
berencana

 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Internet
Buku biologi yang relevan

Cara Kerja : Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
Mencari informasi dari literatur yang relevan
Melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-
masing
Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Bahan Diskusi
1. Analisislah struktur dan fungsi alat kelamin wanita!

Lampiran 8: Lembar Diskusi Siswa  Kelas
Kontrol



2. Analisislah struktur dan fungsi alat kelamin pria!

Lembar Diskusi Siswa II
“ Mekanisme Pembetukan Gamet”

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan
proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan
wanita)

 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan



kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan

proses pencegahan kehamilan pada keluarga
berencana

 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Internet
Buku biologi yang relevan

Cara Kerja : Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
Mencari informasi dari literatur yang relevan
Melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-
masing
Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Bahan Diskusi
1. Jelaskan mekanisme oogenesis!

2. Jelaskan mekanisme spermatogenesis!



Lembar Diskusi Siswa III
“ Fertilisasi dan kehamilan”

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan
proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan
wanita)

 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan



kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan

proses pencegahan kehamilan pada keluarga
berencana

 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Internet
Buku biologi yang relevan

Cara Kerja : Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
Mencari informasi dari literatur yang relevan
Melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-
masing
Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Bahan Diskusi
1. Jelaskan  proses fertilisasi!

2. Jelaskan pembentukan embrio!



3. Jelaskan pembentukan plasenta!
4. Jelaskan fase- fase pertumbuhan embrio pada gambar di bawah ini!
3. Jelaskan pembentukan plasenta!
4. Jelaskan fase- fase pertumbuhan embrio pada gambar di bawah ini!
3. Jelaskan pembentukan plasenta!
4. Jelaskan fase- fase pertumbuhan embrio pada gambar di bawah ini!



Lembar Diskusi Siswa IV
“ Siklus Menstruasi”

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan
proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan
wanita)

 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan
kehamilan

 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan
proses pencegahan kehamilan pada keluarga
berencana

 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Internet
Buku biologi yang relevan

Cara Kerja : Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
Mencari informasi dari literatur yang relevan
Melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-
masing
Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Bahan Diskusi
Perhatikan gambar di bawah ini!

1. Jelaskan fase- fase menstruasi!
2. Jelaskan kontrol hormon yang berperan pada saat menstruasi terjadi!

Lembar Diskusi Siswa V
“ Kontrasepsi”

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan
proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan



wanita)
 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan

kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan

proses pencegahan kehamilan pada keluarga
berencana

 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Internet
Buku biologi yang relevan

Cara Kerja : Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
Mencari informasi dari literatur yang relevan
Melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-
masing
Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Bahan Diskusi
1. Sebut dan jelaskan macam-macam kontrasepsi!
2. Jelaskan masing-masing mekanisme kontrasepsi di atas!

Lembar Diskusi Siswa VI
“ Kelainan sistem reproduksi”

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan
proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan
wanita)

 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan
kehamilan

 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan
proses pencegahan kehamilan pada keluarga



berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi

pada sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Internet
Buku biologi yang relevan

Cara Kerja : Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
Mencari informasi dari literatur yang relevan
Melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-
masing
Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Bahan Diskusi
1. Sebut dan jelaskan kelainan sistem reproduksi!
2. Jelaskan cara pengobatan dari kelainan tersebut!



KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA DAN FORMAT PELAPORAN

LEMBAR KERJA SISWA

KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA

I. Organ Reproduksi

Organ Reproduksi Wanita

Vagina memiliki beberapa aksesoris yang terdiri atas klitoris, bagian kulit penutup

vagina, serta selaput dara ( hymen). Bagian kulit penutup bagian luar dengan kulit yang lebih

tebal dinamakan labia mayor dan bagian kulit penutup di bagian dalam disebut labia minor

. Selaput dara merupakan jaringan kulit tipis yang melindungi vagina pada saat membuka.

Bagian tersebut mudah sekali terkoyak oleh gesekan, baik oleh benda keras maupun

proses senggama.

Sebelum memasuki rahim, terdapat saluran reproduksi yang disebut leher rahim (

cervix ). Pada bagian ini, disekresikan cairan yang berguna mencegah masuknya bakteri dan

kuman lainnya penyebab infeksi. Pada masa ovulasi, cairan ini akan sangat kondusif

terhadap pergerakan sperma. Namun, setelah masa ovulasi cairan tersebut biasanya akan

mengental untuk mencegah masuknya sel sperma.

Organ Reproduksi Pria

Organ reproduksi dalam pria terdiri atas testis, saluran pengeluaran dan kelenjar

asesoris.

a. Testis

Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah

sepasang (testes = jamak). Testis dibungkus oleh skrotum, kantong kulit di bawah perut. Pada

manusia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermatikus dan terletak di

dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada mamalia akan

lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh (< 37°C).

Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari epididimis, vas

deferens, saluran ejakulasi dan uretra.



 Epididimis (tempat pematangan sperma)

Epididimis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari

testis. Epididimis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididimis berfungsi sebagai

tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju

vas deferens.

 Vas deferens (saluran sperma dari testis ke kantong sperma)

Vas deferens atau saluran sperma (duktus deferens) merupakan saluran lurus yang

mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididimis. Vas deferens tidak menempel pada

testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai

saluran tempat jalannya sperma dari epididimis menuju kantung semen atau kantung mani

(vesikula seminalis).

 Saluran ejakulasi

Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen

dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra

 Uretra

Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra

berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk

membuang urin dari kantung kemih.

. Kelenjar kelamin

Kumpulan kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, prostate, dan kelenjar

bulbouretralis. Sebelum ejakulasi, kelenjar tersebut mensekresikan mucus bening yang

menetralkan setiap urine asam yang masih tersisa dalam uretra.

Sel-sel sperma dapat bergerak dan mungkin aktif mengadakan metabolisme

setelah mengadakan kontak dengan plasma semen. Plasma semen mempunyai dua fungsi

utama yaitu: berfungsi sebagai media pelarut dan sebagai pengaktif bagi sperma yang mula-

mula tidak dapat bergerak serta melengkapi sel-sel dengan substrat yang kaya akan elektrolit

(natrium dan kalium klorida), nitrogen, asam sitrat, fruktosa, asam askorbat, inositol,

fosfatase sera ergonin, dan sedikit vitamin-vitamin serta enzim-enzim. Kelenjar aksesoris

terdiri dari:



 Vesikula seminalis (tempat penampungan sperma)

Vesikula seminalis atau kantung semen (kantung mani) merupakan kelenjar berlekuk-

lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis menghasilkan zat

makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma.

Vesikula seminalis menyumbangkan sekitar 60 % total volume semen. Cairan tersebut

mengandung mukus, gula fruktosa (yang menyediakan sebagian besar energi yang digunakan

oleh sperma), enzim pengkoagulasi, asam askorbat, dan prostaglandin.

Gambar 1. Vesikula seminalis

 Kelenjar prostat (penghasil cairan basa untuk melindungi sperma)

Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung

kemih. Kelenjar prostat adalah kelenjar pensekresi terbesar. Cairan prostat bersifat encer dan

seperti susu, mengandung enzim antikoagulan, sitrat (nutrient bagi sperma), sedikit asam,

kolesterol, garam dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma.

 Kelenjar bulbouretra / cowper (penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma)

Kelenjar bulbouretralis adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak disepanjang

uretra, dibawah prostat. Kelenjar Cowper (kelenjar bulbouretra) merupakan kelenjar yang

salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat alkali

(basa).

 Penis

Penis (dari bahasa Latin yang artinya “ekor”, akar katanya sama dengan phallus, yang

berarti sama) adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal, karena berada di



luar ruang tubuh. Pada manusia, penis terdiri atas tiga bangunan silinder berisi jaringan

spons. Dua rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons korpus kavernosa.

Satu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons korpus spongiosum

yang membungkus uretra. Ujung penis disebut dengan glan penis. Uretra pada penis

dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah

dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh

oleh darah sehingga penis menjadi tegang dan mengembang (ereksi).

 Skrotum

Skrotum adalah kantung (terdiri dari kulit dan otot) yang membungkus testis atau

buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Pada wanita,

bagian ini serupa dengan labia mayora. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan

dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa

jaringan ikat dan otot polos (otot dartos). Otot dartos berfungsi untuk menggerakan skrotum

sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga tedapat serat-serat otot

yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster.

II. Mekanisme Pembentukan Gamet

Bahan Diskusi

1. Ooogonium (Sel Benih) berkembang ukuran menjadi oosit primer. Oosit primer dibawah

pengaruh hormon FSH yang melakukan pembelahan meiosis I menghasilkan oosit

sekunder dan badan polar kutub primer (polosit primer). Oosit sekunder yang dikelilingi

oleh folikel terus berkembang dan lama- kelamaan dipisahkan dari folikel-folikel oleh

zona pelusida. Folikel-folikel ini kemudian berkembang dan membelah berkali-kali

membentuk folikel Graaf (folikel masak) yang memproduksi estrogen. Terbentuknya

estrogen merangsang hipofisis memproduksi LH yang merangsang terjadinya ovolusi.

Yang pemgeluaran/pelepasan sel telur dari folikel.

2. Spermatogonium mengalami pertumbuhan spermatosit I. Spermatosit I mengalami

pembelahan meiosis I akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder kemudian masing-

masing spermatosit I ini mengalami fase pematangan menghasilkan spermatid dan

spermatid akan mengalami fase perubahan bentuk menjadi sperma yang fungsional.

III. Fertilisasi dan Kehamilan



Fertilisasi terjadi jika sel telur bertemu dengan sel sperma

Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula.

Zigot ini kemudian melakukan pembelahan sel selama perjalanannya di oviduk menuju

rahim. Pergerakan zigot menuju rahim (uterus) tersebut memakan waktu 4 hari. Dalam

waktu 1 minggu, zigot telah berbentuk seperti bola yang dinamakan blastula . Blastula

memiliki rongga yang disebut blastosol. Masa sel di bagian dalam blastosol, akan menjadi

bakal embrio.

Bagian lengket dari blastosol tersebut kemudian akan menempel di endometrium.

Proses tersebut dinamakan implantasi . Blastula selanjutnya berkembang membentuk tiga

lapisan, yaitu lapisan luar ( ektoderm ), lapisan tengah ( mesoderm), dan lapisan dalam

(endoderm). Tahap ini disebut gastrulasi yang terjadi sekitar minggu ketiga.Selanjutnya,

ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung. Mesoderm membentuk otot,

tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Sementara itu,

endoderm akan membentuk organ-organ serta kelenjar yang berhubungan dengan sistem

pernapasan. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis . Organogenesis dimulai dari

minggu keempat hingga minggu kedelapan dan penyempurnaan pada minggu kesembilan.

IV. Siklus Menstruasi

Pada siklus ovulasi, sel telur yang tidak dibuahi harus dikeluarkan dari dalam tubuh

bersamaan dengan pendukung implantasi bayi di dinding rahim, yaitu endometrium. Proses

peluruhan dinding rahim dan dibuangnya sel telur yang tidak dibuahi ini, disebut menstruasi.

Secara hormonal, proses ini diawali dengan diproduksinya hormon gonadotropin (

gonadotropin releasing hormone ) yang akan memerintahkan pituitari untuk menghasilkan

hormon FSH (folikel stimulating hormone ) dan

LH (luteinizing hormone ). FSH dan LH ini akan menginisiasi (merangsang) pembentukan

folikel tempat pematangan sel telur di dalam ovarium. Folikel yang berkembang akan

menghasilkan hormon estrogen.

FSH, LH, dan hormon estrogen akan berpengaruh terhadap pematangan sel telur

selama lebih kurang dua minggu hingga tiba waktu ovulasi. Estrogen yang dihasilkan akan

berpengaruh pada perkembangan folikel, merangsang pembentukan endometrium, serta

merangsang diproduksinya FSH dan LH lebih banyak. Hormon FSH dan LH yang melimpah

di hari ke-12 siklus menstruasi akan memengaruhi masa meiosis II hingga terjadi ovulasi.

Ovulasi terjadi di hari ke-14 dan pada waktu ini seorang wanita dikatakan berada

dalam keadaan subur. Masa subur tersebut berlangsung selama lebih kurang 24 jam saja.



Folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur disebut badan kuning atau corpus luteum yang

menghasilkan hormon estrogen serta progesteron.

Kedua hormon ini bekerja menghambat sintesis FSH dan LH sehingga jumlahnya

menjadi lebih sedikit. Selain itu, mengakibatkan penghambatan pematangan folikel lain di

ovarium. Estrogen dan progesteron bersama-sama mempersiapkan kehamilan dengan

mempertebal dinding endometrium hingga mencapai ketebalan 5 mm. Jika tidak terjadi

kehamilan atau fertilisasi, corpus luteum akan berdegenerasi sehingga produksi estrogen dan

progesteron menurun. Jika kedua hormon ini menurun, tidak ada lagi yang mempertahankan

keberadaan endometrium sehingga endometrium mengalami degenerasi. Proses ini terjadi di

hari ke-27 atau 28 dan terjadilah menstruasi.Dengan hilangnya estrogen dan progesteron,

hormon gonadotropin dengan leluasa dapat memerintahkan pituitari hipofisis untuk kembali

memproduksi FSH dan LH dan memulai siklus menstruasi kembali.

V. Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah suatu cara yang bertujuan mencegah terjadinya pembuahan.

Kontrasepsi memiliki beberapa metode, antara lain:

1. Tanpa alat bantu

Kontrasepsi dengan cara tidak melakukan koitus pada masa subur wanita (hari 12 – 16 siklus

haid). Cara ini dikenal dengan nama sistem kalender atau abstinensi.

2. Menggunakan alat bantu

Pada cara ini, mencegah pertemuan ovum dengan spermatozoa, dapat dilakukan dengan

berbagai alat bantu, misalnya: kondom, spiral, jelly, dan lain-lain.

Kontrasepsi dengan menggunakan alat bantu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Secara mekanik, yaitu dengan cara mencegah bertemunya sperma dengan ovum. Pada laki-

laki menggunakan kondom, sedangkan pada wanita bisa menggunakan diafragma, spiral,

IUD (Intra Uterine Device).

b. Secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan spermisida senyawa kimia yang dapat

membunuh sel-sel sperma. Misalnya bisa berbentuk jelly, busa, dan lain-lain.

c. Secara hormonal, yaitu dengan cara memengaruhi kesuburan wanita, misalnya dengan KB

suntik, susuk dan pil KB. Bahkan kini juga sudah dikembangkan teknik hormonal (pada laki-

laki).

3. Sterilisasi

Sterilisasi dilakukan dengan mengikat/me motong saluran vas deferens dikenal dengan istilah

vasektomi, atau mengikat/memotong tuba fallopii dikenal dengan istilah tubektomi



Bertujuan untuk mencegah bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga tidak terjadi

fertilisasi. Macam cara dalam kontrasepsi adalah :

1. Sistem kalender yaitu dengan memperhatikan masa subur wanita.

2. Secara hormonal yaitu menghambat/menghentikan proses ovulasi.

3. Kimiawi yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia. Seperti spermatosida untuk pria,

vaginal douche untuk wanita.

4. Mekanik yaitu dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi.

5. Sterilisasi yaitu dengan membuat setril organ-organ reproduksi bagian dalam. Seperti

vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita.

VI. Kelainan pada Sistem Reproduksi Manusia

a. Gangguan menstruasi

Gangguan menstruasi terdiri atas amenore primer dan amenore sekunder. Amenore

primer adalah tidak terjadinya manarkhe (menstruasi) sampai usia 17 tahun dengan atau

tanpa perkembangan seksual sekunder. Amenore sekunder adalah tidak terjadinya menstruasi

selama 3 – 6 bulan atau lebih

pada orang yang telah mengalami siklus menstruasi.

b. Kanker genitalia

Kanker genitalia pada wanita dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Kanker

vagina tidak diketahui penyebabnya, mungkin karena iritasi yang disebabkan oleh virus.

Pengobatannya dengan kemoterapi dan bedah laser. Kanker serviks terjadi bila pertumbuhan

sel-sel yang abnormal di seluruh

lapisan epitel serviks. Penanganannya dengan pengangkatan uterus, oviduk, ovarium,

sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfa panggul.Kanker ovarium gejalanya tidak

jelas. Biasanya dapat berupa rasa pegal pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan,

atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganannya dengan kemoterapi dan

pembedahan.

c. Endometriosis

Endometriosis adalah keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar rahim,

yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, atau jalur di luar rahim. Gejalanya berupa

nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada saat menstruasi. Jika tidak ditangani akan

menyebabkan sulit terjadinya



kehamilan. Penanganannya dengan pemberian obat-obatan, laparoskopi, atau bedah laser.

d. Infeksi vagina

Gejalanya berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Infeksi ini menyerang wanita usia

produktif terutama yang menikah. Penyebabnya adalah akibat hubungan kelamin.

2. Gangguan pada sistem Reproduksi Pria

Gangguan pada sistem reproduksi pria dapat berupa hipogonadisme, kriptorkidisme,

prostatitis, epididimitis, dan orkitis.

a. Hipogonadisme, merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan

interaksi hormon, seperti hormon androgen dan estrogen. Gangguan ini menyebabkan

infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya dapat

dilakukan dengan terapi.

b. Kriptorkidisme, merupakan kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga

abdomen ke dalam scrotum pada waktu bayi. Penangannya dapat dilakukan dengan

pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testoteron.

c. Uretritis, peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil.

Penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum, atau virus herpes.

d. Prostatitis, merupakan peradangan prostat. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli

ataupun bukan bakteri.

e. Epididimitis, merupakan infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria.

Penyebabnya adalah E. coli dan Chlamydia.

f. Orkitis, merupakan peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis. Jika terjadi

pada pria dewasa dapat menyebabkan infertilitas.



Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Eksperimen I
Topik : Anatomi dan fisiologi reproduksi wanita
Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan

proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita)
 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan

kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan

proses pencegahan kehamilan pada keluarga berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi

pada sistem reproduksi manusia
Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Alat tulis
Internet
Jurnal dan artikel ilmiah
Buku biologi yang relevan dan lain-lain

Cara Kerja : a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran , materi pelajaran
dengan menggunakan media diorama siklus menstruasi,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan dengan
menyajikan pertanyaan dan masalah agar siswa
termotivasi  dalam pemecahan masalah yang dipilih (PBI
dan IT)

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah yang telah ditentukan dalam kelompok

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis,
pemecahan masalah. Serta menganalisis data yang
diperoleh (PBI dan IT)

d. Guru membantu siswa dalam menyusun kesimpulan dan
merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan
temannya (PBI dan IT

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-
proses yang mereka gunakan (PBI).



Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :



Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Eksperimen II
Topik : Anatomi dan fisiologi reproduksi pria
Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses

pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita)
 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan

kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan proses

pencegahan kehamilan pada keluarga berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada

sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Alat tulis
Internet
Jurnal dan artikel ilmiah
Buku biologi yang relevan dan lain-lain

Cara Kerja : a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran , materi pelajaran
dengan menggunakan media diorama siklus menstruasi,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan dengan menyajikan
pertanyaan dan masalah agar siswa termotivasi  dalam
pemecahan masalah yang dipilih (PBI dan IT)

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan
masalah yang telah ditentukan dalam kelompok

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis,
pemecahan masalah. Serta menganalisis data yang diperoleh
(PBI dan IT)

d. Guru membantu siswa dalam menyusun kesimpulan dan
merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan
dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya (PBI
dan IT

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses
yang mereka gunakan (PBI)



Perhatikan permasalahan di bawah ini!

Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Perhatikan permasalahan di bawah ini!

Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Perhatikan permasalahan di bawah ini!

Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :



Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Eksperimen III
Topik : Fertilisasi, Kehamilan, dan Melahirkan
Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses

pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita)
 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan

kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan proses

pencegahan kehamilan pada keluarga berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada

sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Alat tulis
Internet
Jurnal dan artikel ilmiah
Buku biologi yang relevan dan lain-lain

Cara Kerja : a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran , materi pelajaran
dengan menggunakan media diorama siklus menstruasi,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan dengan menyajikan
pertanyaan dan masalah agar siswa termotivasi  dalam
pemecahan masalah yang dipilih (PBI dan IT)

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah
ditentukan dalam kelompok

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan
masalah. Serta menganalisis data yang diperoleh (PBI dan IT)

d. Guru membantu siswa dalam menyusun kesimpulan dan
merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan
dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya (PBI
dan IT

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan (PBI)





Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/487/solusio-plasnta.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!
1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :



Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Eksperimen IV
Topik : Siklus menstruasi dan gangguannya
Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses

pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita)
 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan

kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan proses

pencegahan kehamilan pada keluarga berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada

sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Alat tulis
Internet
Jurnal dan artikel ilmiah
Buku biologi yang relevan dan lain-lain

Cara Kerja :a. a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran , materi pelajaran
dengan menggunakan media diorama siklus menstruasi,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan dengan menyajikan
pertanyaan dan masalah agar siswa termotivasi  dalam
pemecahan masalah yang dipilih (PBI dan IT)

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah
ditentukan dalam kelompok

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan
masalah. Serta menganalisis data yang diperoleh (PBI dan IT)

d. Guru membantu siswa dalam menyusun kesimpulan dan
merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan
dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya (PBI
dan IT

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan (PBI)



Sumber : http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/05/gangguan-menstruasi.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!
1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Sumber : http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/05/gangguan-menstruasi.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!
1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Sumber : http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/05/gangguan-menstruasi.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!
1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :



Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Eksperimen V
Topik : Kontrasepsi
Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses

pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita)
 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan

kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan proses

pencegahan kehamilan pada keluarga berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada

sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Alat tulis
Internet
Jurnal dan artikel ilmiah
Buku biologi yang relevan dan lain-lain

Cara Kerja :f. a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran , materi pelajaran
dengan menggunakan media diorama siklus menstruasi,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan dengan menyajikan
pertanyaan dan masalah agar siswa termotivasi  dalam pemecahan
masalah yang dipilih (PBI dan IT)
b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah
ditentukan dalam kelompok

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan
masalah. Serta menganalisis data yang diperoleh (PBI dan IT)

d. Guru membantu siswa dalam menyusun kesimpulan dan
merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan
dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya (PBI
dan IT

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan (PBI)



Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!
1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!
1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :

Sumber: http://www.artikelkedokteran.com/555/kb-dan-kontrasepsi.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!
1. Masalah :

2. Hipotesis :

3. Cara membuktikan/ metodelogi :

4. Data dan Fakta :

5. Kesimpulan :



Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Eksperimen VI
Topik : Kelainan pada sistem reproduksi
Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses

pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita)
 Siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan

kehamilan
 Siswa  mampu menghubungkan alat kontrasepsi dan proses

pencegahan kehamilan pada keluarga berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada

sistem reproduksi manusia

Kelas/ Semester : XI/II
Anggota Kelompok :

Alat dan Bahan : Alat tulis
Internet
Jurnal dan artikel ilmiah
Buku biologi yang relevan dan lain-lain

Cara Kerja : a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran , materi pelajaran
dengan menggunakan media diorama siklus menstruasi,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan dengan menyajikan
pertanyaan dan masalah agar siswa termotivasi  dalam
pemecahan masalah yang dipilih (PBI dan IT)

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah
ditentukan dalam kelompok

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan
masalah. Serta menganalisis data yang diperoleh (PBI dan IT)

d. Guru membantu siswa dalam menyusun kesimpulan dan
merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan
dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya (PBI
dan IT

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan (PBI)



http://www.artikelkedokteran.com/338/karsinoma-prostat.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :
2. Hipotesis :
3. Cara Membuktikan/ metodelogi :
4. Data dan Fakta :
5. Kesimpulan :

http://www.artikelkedokteran.com/338/karsinoma-prostat.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :
2. Hipotesis :
3. Cara Membuktikan/ metodelogi :
4. Data dan Fakta :
5. Kesimpulan :

http://www.artikelkedokteran.com/338/karsinoma-prostat.html

Susunlah  langkah- langkah di bawah ini setelah membaca permasalahan di atas!

1. Masalah :
2. Hipotesis :
3. Cara Membuktikan/ metodelogi :
4. Data dan Fakta :
5. Kesimpulan :



Format Pelaporan Lembar Kerja Siswa Kelas Eksperimen

Topik: Siklus Menstruasi

1. Masalah: apa yang menyebabkan perasaan emosional pada wanita saat akan

memasuki masa menstruasi?

Sebutkan gangguan yang terjadi pada silus menstruasi?

2. Hipotesis : perasaan emosional yang tinggi sering timbul pada wanita yang

akan memasuki masa menstruasi, hal itu disebabkan oleh meningkatnya salah

satu hormon.

3. Metode pengumpulan data: Wawancara, internet

4. Data dan Fakta:

Hasil wawancara:  a. Perut terasa begah

b. lelah dan tidak ingin di ganggu

c. emosi labil

Gangguan menstruasi

amenore adalah tidak haid lebih dari 3 bln berturut-turut. Amenore dapat dibagi

dalam dua bentuk :

a. Amenore fisiologik :

1) Prapubertas / pasca menopause

2) Hamil, laktasi

b. Amenore patologik :

1) Amenore primer

2) Amenore sekunder

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/05/gangguan-menstruasi.html

5. Kesimpulan : penyebab emosional labil pada wanita mentruasi disebabkan

faktor hormonal dan gangguan menstruasi dibedakan menjadi 2 yaitu amenore

fisiologk dan amenore patologik.



Lampiran 4 : RPP Kelas Eksperimen

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH

SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER

NPSN: 20523799 TERAKREDITASI A

SMA MUH 3 Jl. Mastrip No.30331-335127 (0331) 335127 Jember Kp.
68126 e mail mu3.mastrip@yahoo.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 3 Jember
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/ Semester : XI/2
Pertemuan : 1-4
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit
Standar Kompetensi : 3. Menjelaskan Struktur Dan Fungsi Organ

Manusia Dan Hewan Tertentu ,
Kelainan/Penyakit Yang Mungkin Terjadi
Serta Implikasinya Pada Salingtemas

Kompetensi Dasar : 3.6 Menjelaskan keterkaitan antara
struktur, fungsi, dan proses yang meliputi
pembentukan sel kelamin, ovulasi,
menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan
pemberian ASI serta kelainan/penyakit yang
dapat terjadi pada sistem reproduksi
manusia

Indikator :  Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses
pada sistem reproduksi manusia (pria dan
wanita)

 Mendeskripsikan proses fertilisasi dan
kehamilan

 Menghubungkan alat kontrasepsi dan proses
pencegahan kehamilan pada keluarga berencana

 Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada
sistem reproduksi manusia

Tujuan :  Siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi,
dan proses pada sistem reproduksi manusia (pria
dan wanita)

 Siswa mampu mendeskripsikan proses
fertilisasi dan kehamilan

 Siswa mampu menghubungkan alat kontrasepsi
dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga



berencana
 Siswa mampu mengidentifikasi kelainan yang

terjadi pada sistem reproduksi manusia
Karakter siswa yang diharapkan :
Jujur , kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu,
komunitif, menghargai prestasi, tanggung jawab,
peduli lingkungan
Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif:
Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil

XXI. Materi dan Uraian Materi Ajar
9. Struktur organ reprodusksi pria

10. Struktur organ reproduksi wanita

11. Proses oogenesis dan ovulasi

12. Siklus menstruasi

13. Proses spermatogenesis

14. Fertilisasi dan kehamilan

15. Teknologi Keluarga Berencana

16. Kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia.  (Uraian materi

ajar terlampir)

Pertemuan 1 (2x45 menit)

XXII. Strategi Pembelajaran
Pendekatan : Inquiry Terbimbing (IT)

Model Pembelajaran : PBI (Problem Based Intruction)

Metode : Cooperative learning

XXIII.Langkah- langkah Pembelajaran
No Kegiatan

Pembelajaran
Aktifitas Guru/ Siswa Karakter Yang

Diamati
1 Pendahuluan

(30 Menit)
Guru
Mengucapkan salam dan
melakukan presensi
Memberikan soal pre tes
sebagai pengujian
pengetahuan awal (25
menit)
Siswa
Menjawab salam dan
menyimak presensi dari
guru

Mandiri, disiplin

Kerja keras, Rasa
ingin tahu



Mengerjakan soal pre test
(soal terlampir)

Guru
Memotivasi siswa dengan
mengkaitkan materi lalu,
dan memberikan apersepsi
“  Tahukah kalian apabila
manusia di dunia ini tidak
dapat mempertahankan
jenisnya, dengan cara
apakah manusia dapat
mempertahankan
jenisnya?”
Menuliskan topik dan
menyebutkan indikator
(3 menit)
Siswa
Harapan guru siswa
menjawab “ Akan punah,
Reproduksi”
Menyimak dan mengamati
gambar serta menyimak
penulisan topik  dan
penyebutan indikator

Guru
Membagi kelompok secara
heterogen sesuai dengan
jenis kelamin dan
keragaman kemampuan
siswa.

Siswa
Menyimak dan mengikuti
intruksi guru (2 menit)

2 Kegiatan Inti
( 50Menit)

f. Guru menjelaskan
tujuan pembelajaran ,
materi pelajaran dengan
menggunakan media
diorama siklus
menstruasi,

Jujur, teliti dan
bertanggung jawab



menjelaskan logistik
yang dibutuhkan
dengan menyajikan
pertanyaan dan masalah
yang terdapat pada
Lembar Kerja Siswa
(LKS) agar siswa
termotivasi  dalam
pemecahan masalah
yang dipilih (PBI dan
IT) (8 menit)

g. Guru membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
tugas belajar yang
berhubungan dengan
masalah yang telah
ditentukan dalam
kelompok  ( PBI) (2
menit)

h. Guru mendorong siswa
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai,
eksperimen untuk
mendapatkan
penjelasan dan
pemecahan masalah,
pengumpulan data,
hipotesis, pemecahan
masalah. Serta
menganalisis data yang
(PBI dan IT) (5 menit)

i. Guru membantu siswa
dalam menyusun
kesimpulan dan
merencanakan
menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan
dan membantu mereka
berbagi tugas dengan
temannya diperoleh
(Salah satu kelompok
sampel maju
mempresentasikan hasil
PBI dan IT)  (PBI dan
IT (15 Menit)

j. Guru membantu siswa
untuk melakukan
refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan

Kerja keras,
komunikatif dan
menghargai
pendapat orang
lain

Jujur, mandiri dan
kerja keras



mereka dan proses-
proses yang mereka
gunakan (PBI) (20
menit)

3 Penutup
(10 Menit)

Guru
Memberikan aplikasi “
hendaknya kita lebih
berhati-hati dalam menjaga
kesehatan organ reproduksi
agar terhindar dari kelainan
pada sistem reproduksi”
Memberikan penugasan
untuk mencari literatur dan
mewawancarai nara sumber
sesuai dengan
permasalahan yang dikaji
(5 menit)

Mengingatkan siswa untuk
menyiapkan  kegiatan
lanjutan PBI dan IT pada
pertemuan selanjutnya(4
menit)

Mengakhiri pembelajaran
dengan mengucapkan
salam (1 menit)

Siswa
Menyimak aplikasi,
penugasan dari guru,
dan menjawab salam

Kerja keras,
tanggung jawab

Pertemuan 2 (2X45 menit)
Kegiatan Pembelajaran
Melanjutkan kegiatan PBI dan IT 2 Kelompok sampel
Pertemuan 3 (2x 45 menit)
Kegiatan Pembelajaran
Melanjutkan kegiatan PBI dan IT 2 Kelompok sampel

Pertemuan 4 (2 x 45 menit)
No Kegiatan

Pembelajaran
Aktifitas Guru/ Siswa Karakter Yang

Diamati
1 Pendahuluan

(5 Menit)
Guru
Mengucapkan salam dan

Mandiri, disiplin



melakukan presensi (2
menit)
Siswa
Menjawab salam dan
menyimak presensi dari
guru

Guru
Memotivasi siswa dengan
mengkaitkan materi lalu,
dan memberikan apersepsi
“apa yang akan terjadi jika
sistem reproduksi
terganggu ?’ menyebutkan
indikator
(3 menit)
Siswa
Harapan guru siswa
menjawab “ Tejadi kelainan
pada sistem reproduksi”
Menyimak dan mengamati
gambar serta menyimak
penulisan topik  dan
penyebutan indicator

Kerja keras, Rasa
ingin tahu

2 Kegiatan Inti
( 50 Menit)

a. Guru menjelaskan
tujuan pembelajaran ,
materi pelajaran
dengan menggunakan
media diorama siklus
menstruasi,
menjelaskan logistik
yang dibutuhkan
dengan menyajikan
pertanyaan dan
masalah yang terdapat
pada Lembar Kerja
Siswa (LKS) yang
telah dikerjakan
pertemuan sebelumnya
agar siswa termotivasi
dalam pemecahan
masalah yang dipilih
(PBI dan IT) (8 menit)

Jujur, teliti dan
bertanggung jawab

Kerja keras,



b. Guru membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
tugas belajar yang
berhubungan dengan
masalah yang telah
ditentukan dalam
kelompok  ( PBI) (2
menit)

c. Guru mendorong siswa
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai,
eksperimen untuk
mendapatkan
penjelasan dan
pemecahan masalah,
pengumpulan data,
hipotesis, pemecahan
masalah. Serta
menganalisis data yang
(PBI dan IT) (5 menit)

d. Guru membantu siswa
dalam menyusun
kesimpulan dan
merencanakan
menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan
dan membantu mereka
berbagi tugas dengan
temannya diperoleh
(Salah satu kelompok
sampel maju
mempresentasikan hasil
PBI dan IT)  (PBI dan
IT (15 Menit)

e. Guru membantu siswa
untuk melakukan
refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan
mereka dan proses-
proses yang mereka
gunakan (PBI) (20
menit)

komunikatif dan
menghargai
pendapat orang
lain

Jujur, mandiri dan
kerja keras

3 Penutup
(35 Menit)

Guru
Memberikan posttest untuk
mengetahui pemahaman
siswa terhadap materi
sistem reproduksi manusia

Kerja keras,
tanggung jawab



(30 menit)
Memberikan aplikasi “
hendaknya kita lebih
berhati-hati dalam menjaga
kesehatan organ reproduksi
agar terhindar dari kelainan
pada sistem reproduksi”

Memberikan angket kepada
siswa untuk di isi terkait
pelaksanaan pembelajaran
(4 menit)

Mengakhiri pembelajaran
dengan mengucapkan
salam (1menit)

Siswa
Menyimak aplikasi,
mengisi angket dari
guru, dan menjawab
salam

V. Sumber Belajar , Alat, dan Bahan
Sumber Belajar

Suwarno.2007. Biologi SMA KELAS XI. Jakarta BSE

Pratiwi, dkk. 2007. Biologi untuk  SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga

Syamsuri, istamar. 2007. Biologi untuk  SMA Kelas XI Semester 2. Jakarta: Erlangga

Internet

Tayangan slide

Media  Diorama siklus menstruasi

Alat dan Bahan:

Papan tulis

Spidol

Soal Pre test dan Post test (terlampir)

IX. Penilaian
Tugas laporan hasil pembelajaran PBI dan IT (format laporan terlampir)

Pre test  dan post tes (terlampir)



Unjuk kerja keterampilan proses sains (terlampir)

P. KOGNITIF

8. Mengidentifikasi permasalahan reproduksi manusia yang berhubungan dengan

struktur, fungsi, proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses

fertilisasi dan kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada

keluarga berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia

(C1)

9. Mengkategorikan permasalahan reproduksi manusia terkait struktur, fungsi,

proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses fertilisasi dan

kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga

berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia (C2)

10. Menggunakan hasil informasi yang diperoleh dalam diskusi kelompok untuk

diterapkan dalam memecahkan permasalahan  reproduksi  manusia (C3)

11. Membedakan informasi yang diperoleh untuk dikategorikan struktur, fungsi,

proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses fertilisasi dan

kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga

berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia (C4)

12. Menghubungkan konsep reproduksi manusia terkait dengan struktur, fungsi,

proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita), proses fertilisasi dan

kehamilan, alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga

berencana, dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia (C4)

13. Mendeteksi kemungkinan yang terjadi apabila terjadi kelainan pada pernapasan

manusia (C5)

14. Merencanakan hipotesis penyebab  permasalahan tentang reproduksi manusia

(C6)

Q. AFEKTIF

8. Mengikuti intruksi dari guru untuk langkah  identifikasi sampai

mengkomunikasikan permasalahan reproduksi manusia dengan penuh tanggung

jawab, kerja keras, dan disiplin (A1)

9. Mendengarkan pendapat  teman saat kegiatan diskusi kelompok dengan rasa ingin

tahu, toleransi dan komunikatif (A1)

10. Mempertahankan pendapat terkait reproduksi manusia dari kelompoknya  saat

disanggah oleh anggota kelompok lain dengan  rasa tanggung jawab dan toleransi

(A2)



11. Mengatakan pendapat saat kegiatan diskusi untuk memecahkan permasalahan

reproduksi manusia di kelompok belajar dengan rasa ingin percaya diri, tahu,

komunikatif dan  toleransi (A3)

12. Mengusulkan saran alternatif pemecahan masalah reproduksi manusia  saat

diskusi kelompok dengan mandiri, penuh tanggung jawab dan komunikatif

13. Menghubungkan teori yang terkait dengan konsep yang terdapat pada reproduksi

yang dialami  siswa dengan percaya diri, teliti dan komunikatif (A4)

14. Menyatakan pendapat dengan kalimatnya sendiri saat diskusi kelompok dengan

mandiri, percaya diri, rasa tanggung jawab dan komunikatif (A5)

Rubrik penilaian pendidikan karakter
No Aspek yang

dinilai
Kriteria Skala skor

4 3 2 1

1 Tanggung
jawab

Sangat bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugas (mengerjakan
laporan)
Mempertahankan pendapatnya
saat disanggah oleh kelompok lain

Mengikuti instruksi guru
Mengusulkan saran alternatif
pemecahan masalah yang dapat
dipertanggungjawabkan

2 Bekerja
Keras

Bersungguh- sungguh dan dengan
sebaik-baiknya dalam
mengerjakan tugas

Mengerjakan tugas  laporan
dengan teliti dan rapi

Menggunakan waktu secara efektif
untuk menyelesaikan tugas- tugas
dikelas dan di luar kelas

Berusaha mencari informasi
tentang permasalahan reproduksi
manusia



3 Disiplin Teliti dan tertib dalam
mengerjakan laporan

Menyelesaikan tugas sesuai waktu
yang ditentukan

4 Rasa ingin
tahu

Bertanya tentang suatu hal yang
berkaitan dengan materi yang
sedang dibahas

Membaca sumber diluar buku teks
tentang  permasalahan reproduksi
manusia

5 Toleransi Mau menerima pendapat yang
berbeda dari teman sekelas (pada
saat diskusi)

6 Komunikatif Memberi pendapat dalam
kelompok di kelas

Memberi dan mendengarkan
pendapat dalam diskusi kelas
Saat diskusi kelas mengemukakan
pendapat/ bertanya

Saat guru mendampingi diskusi
kelompok, peserta didik berani
mengajukan pertanyaan

7 mandiri Menyimpulkan sendiri hasil
diskusi atau presentasi

Tidak bergantung pada orang lain
dalam menyelaikan tugas studi
literature
Mengerjakan soal pre test dan post
test secara mandiri

8 Teliti Teratur dalam penulisan
pengerjaan laporan



Cermat dalam mengerjakan tugas
dan soal

9 Percaya diri Mengatakan pendapat saat
kegiatan diskusi untuk
memecahkan permasalahan
reproduksi manusia di kelompok
belajar.

Menyatakan pendapat dengan
kalimatnya sendiri saat diskusi
kelompok

Nilai: skor yang diperoleh x 100
Skor maksimal

No Nama
Siswa

Aspek yang dinilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R. PSIKOMOTOR
25. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan reproduksi

manusia (P1)
26. Menyesuaikan topik dengan permasalahan yang dikaji (P1)
27. Merancang hipotesis yang sesuai dengan permasalahan reproduksi manusia

(P2)
28. Mengemas kesimpulan dari permasalahan yang dikaji (P3)
29. Memindahkan informasi dan data yang di peroleh dalam bentuk komunikasi

hasil (P3)
30. Memperbaiki kesalahan penyusunan laporan penugasan PBI dan IT (P4)

Rubrik Penilaian Keterampilan Proses Sains



Keterampilan yang diharapkan Kriteria penilaian Skala skor
4 3 2 1

7. Observasi d. Mengamati permasalahan
terkait dengan reproduksi
manusia

e. Merumuskan permasalahan
sesuai dengan topik yang
ditentukan

f. Mengamati peragaan media
diorama siklus menstruasi yang
dilengkapi media 2 Dimensi
peluruhan siklus menstruasi
untuk dikaitkan dengan
permasalahan reproduksi
manusia

8. Hipotesis c. Menyusun kalimat hipotesis
sesuai dengan permasalahan

d. Mengkategorikan jenis
hipotesis yang disusun

9. Mendesain dan
melakukan percobaan
dengan studi literatur
dan mengumpulkan data

d. Menyusun rancangan
penelitian dengan cara
pengumpulan data yang
sesuai  dengan
permasalahan yang dikaji

e. Menggunakan multi metode
penelitian tidak hanya
terpaku pada literatur

f. Kejelasan dalam menyusun
instrumen metode
pengumpulan data.

10. Menganalisis data c. Memilah informasi dari
berbagai sumber sesuai
dengan permasalahan

d. Menyusun informasi yang
diperoleh untuk dianalisis
sebagai data dan fakta

11. Menyusun kesimpulan c. Menyusun kesimpulan yang
sesuai dengan hipotesis

d. Mengkategorikan
kesimpulan yang disusun
untuk disesuaikan dengan
kebenaran hipotesis

12. Mengkomunikasikan
hasil

c. Mengkomunikasikan hasil
di depan kelas

d. Mengkomunikasikan hasil
secara tertulis sesuai dengan
format laporan

(Disadur dari Seniman dkk, 1987: 37- 40)
Keterangan :



4 = sangat sesuai
3=  sesuai
2= kurang sesuai
1= tidak sesuai

Nilai Keseluruhan : (K+ P+ A) /3

Skor :
Skor yang diperoleh/ jumlah soal X 100%
Keterangan :
A= 81-100
B= 61-80
C= 50-60
D= 30-50
E= < 30

Jember ,  22 April  2013
Guru Mata Pelajaran Biologi Peneliti

Ir. Sutoyo Aini Maskuro
NUPTK. 4038744646200053 NIM. 0910211107

Mengetahui,
Kepala Sekolah

M.Zaenal Mahfud, S.Pd
NUPTK.535574951200013

Evaluasi pre test dan post test materi sistem reproduksi manusia

Soal Pre Test
Pokok Bahasan Sistem Reproduksi Manusia

1. Pembentukan sel gamet jantan pada manusia (sperma) disebut...........dan
pembentukan sel gamet betina pada manusia (ovum) disebut.........
a. Ovulasi dan fertilisasi
b. Spermatogenesis dan oogenesis



c. Impotensi dan pembuahan
d. Blastulasi dan morula
e. Morula dan spermiogenesis

2. Organ yang berfungsi untuk memproduksi sperma disebut................,
sedangkan organ yang berfungsi untuk memproduksi ovum
disebut.....................
a. Tesis, ovarium
b. Skrotum, oviduk
c. Sel sertori, tuba fallopi
d. Uterus, buah akar
e. Buah zakar, uterus

3. Alat reproduksi wanita dari luar ke dalam, terdiri dari .........., .........,
.........,............, dan......................
a. Vagina, uterus, oviduk, ovarium, servik
b. Tabung vagina, mulut rahim, uterus, saluran telur dan sepasang ovarium.
c. Oviduk, uterus, vagina, servik, ovarium
d. Uterus, vagina, ovarium, oviduk, serviks.
e. Tabung vagina, uterus, mulut rahim, saluran telur dan sepasang ovarium

4. Susunlah  urutan alat reproduksi pria dari luar ke dalam...
a. Penis, kelenjar prostat, duktus ejakulatoris, vasa deferensia, epididimis, dan

testis
b. Testis, kelenjar prostat, duktus ejakulatoris, epididimis, penis
c. Penis, kelenjar prostat, duktus ejakulatoris, testis , epididimis, dan vasa

deferensia.
d. Kelenjar prostat, penis, vasa defensia duktus ejekulatoris, epididimis
e. Kelenjar prostat, duktus ejakulatoris, testis,  epididimis, dan vasa

deferensia, penis.

Perhatikan gambar berikut ini! (untuk saol no 4-5)



5. Bedakan antara fase ovulasi dan fase luteal!
a. Fase ovulasi merupakan fase dalam siklus menstruas. Fase luteal fase

sebelum menstruasi
b. Fase ovulasi merupakan siklus menstruasi yang terjadi pada hari ke 14 dan

fase luteal terjadi pada hari ke 10 setelah menstruasi
c. Fase ovulasi merupakan siklus menstruasi yang terjadi pada hari ke 10 dan

fase luteal terjadi pada hari ke 7 setelah menstruasi
d. Fase ovulasi merupakan siklus menstruasi yang terjadi pada hari ke 7  dan

fase luteal terjadi pada hari ke 14 setelah menstruasi
e. Fase ovulasi merupakan siklus menstruasi yang terjadi pada hari ke 14 dan

fase luteal terjadi pada hari ke 7 setelah menstruasi

6. Menunjukkan fase apa yang ditunjuk dengan label a? , pada fase ini, terjadi
pada endometrium yang ditandai dengan penebalannya mencapai 3-5 mm.
a. Sekresi
b. Eksresi
c. Proliferasi
d. Menstruasi
e. Ovulasi

7. Mengapa pada masa sekitar menstruasi, menjelang dan sesudah sebagian
remaja putri sering cepat lelah dan mudah tersinggung?
a. Karena pada masa tersebut, sebagian remaja putri diliputi suasana yang

tidak menentu dan juga perasaan yang kurang nyaman atau terasa sakit di
sekitar bawah pusar.

b. Karena pada masa tersebut, sebagian remaja putri diliputi suasana yang
menentu dan juga perasaan yang nyaman atau  tidak terasa sakit

c. Karena pada masa tersebut merupakan masa pubertas
d. Karena pada masa itu merupakan masa subur
e. Karena pada masa itu merupakan masa menopouse

8. Perhatikan ciri-ciri berikut:
Fase ini ditandai oleh pengeluaran darah dan debris endometrium dari vagina.
Fase ini bersamaan dengan berakhirnya fase luteal ovarium dan permulaan fase
folikel. Sewaktu Corpus luteumberdegenerasi karena tidak terjadi pembuahan

a



dan implantasi ovum yang dikeluarkan dari siklus sebelumnya, kadar estrogen
dan progesteron di sirkulasi turun drastis.
Dari ciri-ciri di atas dapat dikategorikan sebagai fase......
a. Estrus
b. Luteal
c. Folikel
d. Menstruasi
e. Ovulasi

9. Permasalahan: “ apa perbedaan hasil akhir pada spermatogenesis dan
oogenesis?”
Hipotesis :.............
Manakah kalimat hipotesis yang tepat untuk permasalahan di atas?
a. Perbedaan hasil akhir pada spermatogenesis  dan oogenesis adalah: pada

spermatogenesis dari 1 spermatogonium dihasilkan 4 sperma yang haploid
dan fungsional sedangkan pada oogonium dihasilkan 1 ovum yang
fungsional dan haploid

b. Perbedaan hasil akhir pada spermatogenesis  dan oogenesis adalah: pada
spermatogenesis dari 1 spermatogonium dihasilkan 1sperma yang haploid
dan fungsional sedangkan pada oogonium dihasilkan 4 ovum yang
fungsional dan haploid

c. Perbedaan hasil akhir pada spermatogenesis  dan oogenesis adalah: pada
spermatogenesis dari 1 spermatogonium dihasilkan  4 sperma yang diploid
dan fungsional sedangkan pada oogonium dihasilkan 1 ovum yang
fungsional dan haploid

d. Perbedaan hasil akhir pada spermatogenesis  dan oogenesis adalah: pada
spermatogenesis dari 1 spermatogonium dihasilkan 4 sperma yang haploid
dan fungsional sedangkan pada oogonium dihasilkan 1 ovum yang
fungsional dan diploid

e. Perbedaan hasil akhir pada spermatogenesis  dan oogenesis adalah: pada
spermatogenesis dari 1 spermatogonium dihasilkan 4 sperma yang haploid
dan fungsional sedangkan pada oogonium dihasilkan 2 ovum yang
fungsional dan diploid

10. Permasalahan : pada fase sekresi, corpus luteum mengeluarkan hormon?
Dari permasalahan di atas, buatlah kalimat hipotesis yang tepat!

a. Pada fase sekresi, corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan
progesteron

b. Pada fase sekresi, corpus luteum mengeluarkan hormon LH dan FSH
c. Pada fase sekresi, corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan prolaktin
d. Pada fase sekresi, corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan FSH
e. Pada fase sekresi, corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan LH



11. Perhatikan permasalahan berikut ini!

Zigot membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16 sel  dan seterusnya.
Pada tahap ini disebut.................., setelah mencapai 32 sel  dn seperti buah
arbei disebut fase........
Lengkapi titik di atas!
a. Blastosit, morula
b. Glastula, blastula
c. Fertilisasi, morula
d. Pembelahan (cleavage), morula
e. Glastula, blastula

12. Perhatikan gambar di bawah ini!

Organ yang ditunjuk dengan kode X, memiliki fungsi sebagai respirasi, penyalur
nutrisi, ekskresi, dan produksi hormon pada janin. Apa nama organ X?
a. Kariaon
b. Ketuban
c. Alantois
d. Plasenta
e. Amnion
13. Hormon yang merangsang pertumbuhan kelenjar air susu setelah melahirkan

adalah.....
a. LH
b. FSH
c. Pogesteron
d. Estrogen
e. Prolaktin

14. Fakta- fakta tentang ovulasi:
i. Satu telur hidup selama 12-24 jam setelah meninggalkan ovarium
ii. Biasanya hanya satu telur dilepaskan selama ovulasi
iii. Ovulasi dapat dipengaruhi oleh stres, sakit, atau perubahan pada

kegiatan rutin.

Ovum + sperma
zigot

X
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X



iv. Bila telur tidak dibuahi, telur akan luruh dan diserap ke dalam oviduk.
Prediksikanlah apa yang akan terjadi apabila sel telur luruh dan tidak
dibauahi!

a. Akan terjadi ovulasi
b. Akan terjadi menstruasi
c. Akan terjadi menopouse
d. Akan terjadi oogenesis
e. Akan terjadi spermatogenesis
15. Susunlah urutan fase pertumbuhan janin manusia!

a.zigot, morula, blastula, gastrula, implantasi pada dinding uterus, fetus.
b. fetus, morula, glastula, blastula, implantasi pada organ uterus
c. zigot, morula, gastrula, blastula, implantasi pada dinding uterus, fetus.
d. zigot, morula, gastrula, blastula, fetus, implantasi pada dinding uterus.
e. morula, fetus glastula, blastula, implantasi pada organ uterus.

16. Fakta- fakta tentang ovulasi:
Satu telur hidup selama 12-24 jam setelah meninggalkan ovarium
Biasanya hanya satu telur dilepaskan selama ovulasi
Ovulasi dapat dipengaruhi oleh stres, sakit, atau perubahan pada
kegiatan rutin.
Bila telur tidak dibuahi, telur akan luruh dan diserap ke dalam oviduk.
Prediksikanlah apa yang akan terjadi apabila ovum dilepas secara
bersamaan oleh ovarium!
a. Akan terjadi pembelahan sel ganas
b. Akan terjadi fertilisasi ganda
c. Akan terjadi infertilitas
d. Akan terjadi oogonium
e. Akan terjadi vasektomi

17. Permasalahan: berasal dari manakah nutrisi yang diperoleh janin selama di
dalam rahim ibu?
Dari permasalahan di atas, buatlah kalimat hipotesis yang tepat!

a. Darah ibu secara langsung
b. Darah ibu melalui proses difusi langsung
c. Darah ibu melalui perantara ketuban
d. Cadangan makanan yang terdapat dalam telur
e. Cadangan makanan yang tersimpan dalam plasenta

18. Permasalahan: berapa lama masa kehamilan dihitung sejak fertilisasi sampai
melahirkan?
Hipotesis:
a. 226 hari, atau 38 minggu atau 9 bulan 10 hari
b. 226 hari, atau 30 minggu atau 10 bulan 10 hari
c. 226 hari, atau 39 minggu atau 9 bulan 10 hari
d. 226 hari, atau 33 minggu atau 9 bulan 10 hari
e. 326 hari, atau 30 minggu atau 9 bulan 10 hari



19. Permasalahan:  3 lapisan apa saja yang merupakan lapisan dasar pada janin
yang terbentuk saat organgenesis (dari luar ke dalam)?
Hipotesis:...............

a. Endodermis, mesodermis dan ekto dermis
b. Mesodermis, endodermis, dan ektodermis
c. Mesodermis,  ektodermis,dan endodermis
d. ektodermis, endodermis, dan mesodermis
e. ektodermis, mesodermis, dan endodermis

20. Kontrasepsi adalah.......................
a. Mencegah kehamilan
b. Mencegah implantasi zigot, sehingga tidak terjadi kehamilan.
c. Mencegah pembuahan sel telur oleh spermatozoa, sehingga tidak terjadi

kehamilan.
d. Mencegah implantasi embrio, sehingga tidak terjadi kehamilan
e. Membantu pembuahan sel telur oleh spermatozoa, sehingga  terjadi

kehamilan
21. Pil KB, suntikan, susuk, IUD, kondom termasuk kontrasepsi ...................

a. Menggunakan alat bantu
b. Tanpa alat bantu
c. Alami
d. permanen
e. semi permanen

22. Memperpanjang masa menyusui atau Amenorrhea laktasi (MAL) merupakan
kontrasepsi........
a. Menggunakan alat bantu
b. Tanpa alat bantu
c. Alami
d. permanen
e. semi permanen

23. pemotongan saluran tabung vallopii agar tidak terjadi fertilisasi dikategorikan
sebagai kontrasepsi permanen yang disebut......sedangkan pemotongan vas
deferensia di sebut........

a. tubektomi, vasektomi
b. vasektomi, tubektomi
c. infertelitas, fertilitas
d. pantang berkala, coistus interuptus
e. coistus interuptus, vasektomi

24. Masalah : “ apa akibat penggunaan diafragma?”
Hipotesis:......................

a. Akibat penggunaan diafragma yaitu membunuh sperma yang masuk
b. Akibat penggunaan diafragma yaitu mencegah implantasi
c. Akibat penggunaan diafragma yaitu mencegah sperma masuk vagina



d. Akibat penggunaan diafragma yaitu menghalangi sperma masuk vagina.
e. Akibat penggunaan diafragma yaitu menghalangi sperma masuk uterus

25. Permasalahan: apa efek samping pemakaian suntik KB pada pemakainya?
Hipotesis......................
a. Efek sampingnya adalah akan terjadi kegemukan
b. Efek sampingnya adalah akan terjadi ketidak teraturan siklus menstruasi
c. Efek sampingnya adalah akan terjadi ovulasi
d. Efek sampingnya adalah akan terjadi infertilitas
e. Efek sampingnya adalah akan terjadi impoten

26. perhatikan gambar berikut

Gambar di atas dengan label x menunjukkan gangguan pada sistem reproduksi
yang menyerang pria pada usia di atas 50 tahun. Berdasarkan analisis anda, apa
nama penyakit tersebut?
a. Kanker usus
b. Kanker rahim
c. Kanker prostat
d. Sifilis
e. Keputihan

27. Perhatikan ciri-ciri penyakit berikut:  berganti-ganti pasangan, pemakaian
jarum suntik bekas orang terinfeksi HIV, Ibu hamil yang terjangkit virus HIV
menularkan kepada bayinya dalam kandungan.
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri tersebut
merupakan.....
a. cara mendeteksi HIV
b. cara pencegahan HIV
c. cara penularan HIV
d. cara mengobati HIV
e. cara mengurangi dampak HIV

28. Analisislah, mengapa penderita HIV lebih mudah terserang penyakit?
a. Karena penderita HIV terjangkit virus yang sangat ganas
b. Karena penderita yang terjangkit virus dapat merusak kekebalan tubuh

manusia

X?

Norm
al



c. Karena penderita HIV dapat mudah tertular penyakit lain
d. Karena penderita HIV mudah terinfeksi virus lain
e. Karena penderita HIV memiliki gejala yang sudah mudah terjangkit

penyakit lain

29. Permasalahan: apa nama penyakit kelamin yang menyerang wanita dan
disebabkan oleh protozoa parasit?
Hipotesis....................
a. Herpes genital
b. Trikomoniasis
c. Kutil kelamin
d. Raja singa
e. HIV/AIDS

30. Masalah: “ bagaimana cara pencegahan penyakit menular seksual pada
remaja?”
Hipotesis: .......................
a. cara pencegahan penyakit menular seksual pada remaja adalah dengan

tidak berhubungan seks diluar nikah
b. cara pencegahan penyakit menular seksual pada remaja adalah dengan

mengkonsumsi obat-obatan
c. cara pencegahan penyakit menular seksual pada remaja adalah dengan

nikah muda
d. cara pencegahan penyakit menular seksual pada remaja adalah dengan

menggunakan jarum suntik tidak sekali pakai
e. cara pencegahan penyakit menular seksual pada remaja adalah dengan

berjabat tangan dengan penderita PMS.

KUNCI JAWABAN PRE TEST-POST TEST
1. B
2. A
3. B
4. A
5. B
6. C
7. A
8. D
9. A
10. A
11. D



12. D
13. E
14. B
15. A
16. B
17. E
18. A
19. E
20. C
21. A
22. C
23. A
24. E
25. A
26. C
27. C
28. B
29. B
30. A



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

I. INDENTITAS MATA PELAJARAN

Satuan Pembelajaran : SD Kelas

Mata pelajaran : IPA

Materi pokok : Mengenal diri sendiri

Kelas/ semester :1/1

Pertemuan ke : 1

Alokasi waktu : 60 menit

II. STANDAR KOMPETENSI DASAR DAN KOMPETENSI DASAR

A. Standar Kompetensi

Mengenal Anggota Tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya

B. Kompetensi Dasar

Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaan serta cara perawatannya

III. INDIKATOR

Menerangkan bagian-bagian tubuh

IV. TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat:

Menerangkan bagian- bagian tubuh, misalnya: mata, telinga, hidung, kulit, dan gigi.

V. MATERI PEMBELAJARAN DAN URAIAN

A. Sub : mengenal anggota tubuh

B. Uraian : ayo bernyanyilah bersama temanmu

Dua mata saya

(ciptaan pak kasur)

Dua mata saya

Hidung saya satu

Dua kaki saya

Pakai sepatu baru

Dua telinga saya



Yang kiri dan kanan

Satu mulut saya

Tidak berhenti makan

Pendampingan PR MATEMATIKA

89x 8 = 712

25x 3 =75

55x 6 =330

74x9 =666

86x7 =602

96x9 =864

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Metode : kooperatif learning

Media : papan gambar, gambar bagian-bagian tubuh pada manusia

Sumber : buku pendamping (IPA Kelas 1)

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Pendahuluan (10 menit)

a. Pembukaan (3 menit)

 Memberikan salam

 presensi

b. Apersepsi (3 menit)

Guru: Kalian tahu ada berapa bagian anggota tubuh pada manusia?

Siswa: guru berharap siswa  menanggapi pertanyaan dari guru dengan

menjawab anggota tubuh pada manusia ada enam bagian: kepala, badan,

wajah, lengan, dan tangan

c. Guru menulis materi yang akan dipelajari (2 menit)

d. Menyebutkan indikator (2 menit )

2. Kegiatan inti (45 menit)

a. Guru memimpin siswa untuk menyebutkan dan menunjukkan bagian-

bagian tubuh yaitu kepala, badan, dan anggota gerak.

b. Memimpin siswa untuk menyebutkan dan menunjukkan bagian-bagian

tubuh yang ada di kepala, antara lain mata, hidung, dan telinga

c. Guru memimpin siswa untuk menyebutkan dan menunjukkan anggota

tubuh yang termasuk anggota gerak yaitu kaki dan tangan.

d. Mendampingi siswa dalam mengerjakan Matematika SD kelas 3



3. Kegiatan penutup (5 menit)

a. Guru memberikan kuis kepada siswa

b. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi

c. Guru memperkuat kesimpulan siswa

d. Aplikasi

Untuk menjaga anggota badan kita seperti tangan hendaknya cuci tangan

seusai aktivitas agar terbebas dari kuman

e. Guru memberikan tugas

f. Penutup dengan salam

VIII. PENILAIAN

a. Kognitif

b. Afektif

c. Psikomotor

Jember, 17 September 2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

I. INDENTITAS MATA PELAJARAN

Satuan Pembelajaran : SD Kelas 6

Mata pelajaran : IPA

Materi pokok : Perkembangbiakan makhluk hidup

Kelas/ semester :6/1

Pertemuan ke : 2, 3 dan 4

Alokasi waktu : 3 x 60 menit

II. STANDAR KOMPETENSI DASAR DAN KOMPETENSI DASAR

C. Standar Kompetensi

Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup

D. Kompetensi Dasar

1) Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan

III. INDIKATOR

Indikator Karakter

Pendekatan Konsep

Mengidentifikasi berbagai cara perkembang

biakan hewan

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

Membedakan ciri-ciri antara hewan yang

berkembang biak dan bertelur serta

melahirkan

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab

Menyebutkan berbagai cara tumbuhan

berkembang biak

Kerja sama, percaya diri, toleransi, dan

bertanggungjawab

Menyimpulkan bahwa tumbuhan

berkembang biak  dengan cara vegetatif dan

generatif

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab

Mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan

biji sebagai alat perkembang biakan

tumbuhan

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat



Menjelaskan peran penyerbukan Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab.

Membuat laporan proses perkembangan biji

menjadi tanaman dewasa dari hasil percobaan

Kerja keras, percaya diri, toleransi, dan

bertanggungjawab

Mempraktikan cara membiakkan tumbuhan

dengan setek  atau cangkok

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

IV. TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat:

1. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai cara perkembang biakan hewan dengan

rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani mengemukakan pendapat.

2. Siswa mampu membedakan ciri-ciri antara hewan yang berkembang biak dan

bertelur serta melahirkan dengan Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab dengan percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan

bertanggung jawab.

3. Siswa mampu menyebutkan berbagai cara tumbuhan berkembang biak dengan

kerja sama, percaya diri, toleransi, dan bertanggungjawab

4. Siswa mampu menyimpulkan bahwa tumbuhan berkembang biak  dengan cara

vegetatif dan generatif dengan percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan

bertanggung jawab

5. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan biji sebagai alat

perkembang biakan tumbuhan dengan rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

6. Siswa mampu menjelaskan peran penyerbukan dengan percaya diri, berani

mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab

7. Siswa mampu membuat laporan proses perkembangan biji menjadi tanaman

dewasa dari hasil percobaan dengan kerja keras, percaya diri, toleransi, dan

bertanggungjawab

8. Siswa mampu mempraktikan cara membiakkan tumbuhan dengan setek  atau

cangkok dengan rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani mengemukakan pendapat

V. MATERI PEMBELAJARAN DAN URAIAN

C. Materi : Perkembangbiakan Makhluk hidup



D. Pokok bahasan : Perkembangbiakan hewan

E. Uraian :

PERKEMBANGANBIAKAN HEWAN

Ada berbagai cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat

dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin (aseksual) dan

perkembangbiakan secara kawin (seksual)

1. Perkembangbiakan secara Tidak kawin (Aseksual)

Perkemangbiakan secara tidak kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa

adanya pembuahan oleh hewan jantan terhadap betina. Perkembangbiakan ini ada

beberapa cara, antara lain membelah diri dan fragmentasi.

a) Membelah diri

Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada hewan bersel satu

(uniselluler), contohnya Amoeba dan Paramecium. Kedua hewan ini

berukuran sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop.

Pembelahan diri dimulai dengan pembelahan inti sel, kemudian diikiuti

dengan cairan sel dan dinding sel. Setelah terbelah, setiap bagian menjadi

individu baru.

Bakteri juga berkembangbiak dengan membelah dir. Contohnya adalah bakteri

yang ada dalam makanan. Jika dibiarkan, jumlah bakteri dalam makanan

makin banyak, Akibatnya makanan menjadi busuk.

b) Fragmentasi adalah  perkembangbiakan yang terjadi pada hewan bersel

banyak (multiselluler). Pada perkembangbiakan ini, bagian tubuh yang

terpotong dengan sengaja atau tidak sengaja akan menjadi individu baru. Ciri-

ciri hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah mempunyai

daya regenerasi tinggi, contohnya Planaria (Cacing pipih).

c) Tunas

Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain tejadi pada

Hydra. Hydra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hydra hidup

pada air tawar. Pada tubuh Hydra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan

tersebut akan terus menerus tumbuh dan membesar. Ketika setelah cukup

besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh  induknya, tunas yang telepas akan

tumbuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru.

2. Perkembangbiakan secara kawin (seksual)



a. Pembuahan internal

Pembuahan di dalam tubuh hewan betina

Ada 3 tipe pembuahan internal:

Ovipar : hewan yang berkembangbiak dengan bertelur

Contoh: burung, ayam, dan bebek

Vivipar : hewan yang berkembangbiak dengan beranak

Contoh: kuda, kucing, pus, lumba-lumba  dan anjing laut

Ovovivipar: hewan yang berkembangbiak dengan bertelur dan beranak

Contoh : kadal, ikan pari, dan ikan hiu

b. Pembuahan eksternal

Yaitu: pembuahan yang terjadi di luar tubuh betina, ovum bertemu sperma di luar

tubuh induknya.

Contoh:  katak dan ikan

VI. STARATEGI PEMBELAJARAN

Pendekatan : Konsep

Metode : kooperatif learning

Model : team quiz

Media : papan tulis, spidol

Sumber : buku pendamping (IPA Kelas 6)

VII.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Fase

Kegiatan

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Pendidikan

Karakter

Kegiatan

Awal (5

menit)

1. Guru memberikan

salam mengabsen

siswa dan

memotivasi siswa

untuk mengikuti

kegiatan belajar

dengan apersepsi

“bagaimana hewan

dapat bertambah

banyak

1. Siswa menjawab

salam salam dan

menjawab

pertanyaan

guru,guru berharap

jawaban siswa atas

apersepsi “dengan

berkembangbiak”

Rasa ingin tahu

dan berani

mengemukakan

pendapat



jumlahnya?” (3

menit )

2. Guru menuliskan

materi yang akan

dipelajari (1

menit)

3. Guru

menyebutkan

indikator yang

dicapai (1 menit)

2. Siswa menyimak

dan mencatat topik

yang akan dipelajari

3. Siswa menyimak

indikator yang

disebutkan guru

Kegiatan

Inti (50

Menit)

1. Guru menjelaskan

materi secara

global (5 menit)

2. Guru memilih  sub

topik yang dapat

disampaikan

dalam 2 bagian (2

menit)

3. Guru membagi

siswa menjadi 2

tim masing-

masing tim terdiri

dari 3 – 5 orang ,

yaitu tim A yang

akan membahas

perkembangbiakan

hewan secara

1. Siswa

menyimak

penjelasan

materi dari

guru

2. Siswa

menyimak

pemilihan

topik

3. Siswa

menyimak

penjelasan

guru dan siap

dengan

timnya

rasa ingin tahu



kawin dan tim B

membahas

perkembangbiakan

hewan secara

kawin (3 menit)

4. Guru

menyampaikan

format

penyampaian

materi dan

penyampaian

materi dimulai (10

menit)

5. Setelah

penyampaian

materi dari tim A

selesai, maka guru

meminta tim A

untuk membuat

pertanyaan

berkaitan dengan

materi yang

disampaikan.

Sedangkan tim B

menggunakan

waktu ini untuk

melihat buku dan

catatannya. (5

menit)

6. Guru meminta

4. Siswa

menyimak

penjelasan

guru dan

mulai

penyampaian

materi

5. Siswa dari

tim A

melaksanaka

n intruksi

guru dan tim

B

menggunaka

n waktu

luang untuk

melihat buku

dan

catatannya

6. Siswa dari

Toleransi,

percaya diri

dan kerja keras

Tanggung

jawab, toleransi

dan percaya

diri



kepada tim A

untuk

membacakan

pertanyaan yang

telah dibuat

kepada tim B  jika

tidak bisa

menjawab maka

tim B

mendapatkan

hukuman (5

menit)

7. Apa bila tanya

jawab selesai

maka, giliran tim

B untuk

menyampaikan

materinya  (10

menit)

8. Guru mengakhiri

kuis dengan

pembacaan skor

dari masing-

masing tim ,

memberi

kesempatan

bertanya , dan

membahas soal

dan jawaban dari

masing-masing

tim.  (10 menit)

tim A dan

tim B

melaksanaka

n intruksi

dari guru

7. Siswa dari

tim A dan

tim B

melaksanaka

n intruksi

dari guru

8. Siswa

menyimak

penjelasan

dan

pembahasan

soal kuis

yang telah

usai dari guru



Penutup 1. Guru memberikan

post test secara

lisan terkait materi

yang diajarkan (2

menit )

2. Guru bersama

siswa

menyimpulkan

materi pelajaran (1

menit)

3. Guru memberikan

aplikasi berupa

“Untuk menjaga

kelestarian hewan

maka jaga

lingkungan hidup

hewan untuk

jangan diganggu”

(1 menit )

4. Guru mengakhiri

pelajaran dengan

memberi

penugasan untuk

mempelajari

materi

perkembangbiakan

tumbuhan srta

mengucapkan

salam (1 menit)

1. Siswa menjawab

post tes dari guru

sesuai intruksi

dari guru

2. Siswa bersama

guru

menyimpulkan

materi pelajaran

3. Siswa menyimak

aplikasi dari guru

4. Siswa menyimak

penugasan dari

guru dan

menjawab salam

Percaya diri

dan rasa ingin

tahu

VIII. PENILAIAN

d. Kognitif

e. Afektif



f. Psikomotor

Jember, 18 September 2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107



Pertemuan ketiga (1x 60 menit)

I. MATERI PEMBELAJARAN DAN URAIAN

Materi : Perkembangbiakan Makhluk hidup

Pokok bahasan : Perkembangbiakan Tumbuhan

Uraian :

PERKEMBANGBIAKAN TUMBUHAN

1. Perkembangbiakan Vegetatif alami

a. Spora

yaitu: alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku, jamur dan lumut.

b. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam

tanah. Berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan sebagai

alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3 yaitu:

 Umbi lapis contoh; bawang merah

 Umbi batang contoh: ubi jalar dan kentang

 Umbi akar contoh: singkong dan dahlia

c. Tunas

Yaitu calon tumbuhan baru yang muncul dari akar, batang, atau daun

tanaman yang telah tua.

 Tunas akar : pohon cemara dan sukun

 Tunas daun : cocor bebek

 Tunas batang: pohon pisang

d. Geragih (stolon)

Adalah batang yang menjalar dipermukaan tanah. Pada batang tumbuhan

jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh

jika batang itu dipisahkandan ditanam ditempat lain.

Contoh: rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei.

e. Rhizoma

Yaitu akar tinggal  atau akar tongkat, sebenarnya rhizoma adalah batang

yang menjalar di bawah tanah.

Contoh: kunyit, lengkuas, jahe, temu lawak, dan kencur.

2) Perkembangbiakan vegetatif buatan



a. Setek

Adalah menanam bagian tumbuhan  yang dipotong, misalnya

potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk.

Contoh: stek batang pada singkong dan tebu

Stek tangkai pada pohon mawar dan pohon sepatu

b. Mencangkok

Hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah (dikotil),

contohnya jambu, jeruk, dan mangga

Keuntungannya: tanaman baru akan cepat besar, cepat berbuah, dan

mempunyai sifat sama seperti induknya.

c. Okulasi

Disebut juga menempel. Tujuannya adalah untuk menggabungkan

sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis.

Misalnya: pohon mangga dan berbatang kua, tetapi rasa buahnya

masam diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah,

tetapi rasa buahnya manis.

d. Mengenten

Disebut juga menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan

dengan cara menyambungkan dua tanaman yang sejenis. Tujuannya

adalah untuk memperoleh tanaman baru

e. Merunduk

Merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara

menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian

menimbunnya. Pada batang yang ditimbun, diharapkan menghasilkan

akar. Setelah tumbuh akar, bagian yang tertimbun itu dapat dipisahkan

dari induknya. Contoh: tebu, apel, anyelir.

f. Kulur Jaringan

Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media

atau tempat tanam dan ruangan khusus.(laboratorium ).

Diharapkan tanaman baru mempunyai sifat yang lebih baik dari

tanaman sebelumnya.

3.PERKEMBANGBIAKAN GENERATIF



Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Bagian

bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah

puti dan benang sari

Benang sari terdiri atas  tangkai sari dan kepala sari, pada kepala sari

terdapat kotak sari yang  berisi serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel

kelamin jantan.

Sel telur pada tumbuhan terdapat pada alat kelamin betina. Alat

kelamin betina  tumbuhan  terdiri atas sel telur, bakal buah, tangkai

putik, dan kepala putik.

Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan, bunga dibedakan

menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna

adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik, contoh: bunga

mangga dan bunga jeruk. Jika suatu bunga hanya memliki benang sari

atau putik saja disebut bunga  tidaksempurna, contoh: bunga jagung

dan bunga belinjo.

Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari dan putik.

a) Penyerbukan

Sebelum terjadi pembuahan, didahului oleh penyerbukan.

Penyerbuakan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala

putik. Penyerbukan pada tanaman yang terjadi sendiri  tanpa perantara

disebut kleistogami. Adapun penyerbukan dengan bantuan perantara

antara lain:

1. Anemogami

Anemogami adlah penyerbukan menggunakan perantara angin.

Penyerbukan ini terjadi pada bunga yang kepala sarinya mudah

bergoyang dan serbuksari yang dihasilkan banyak, ringan, dan

kering. Contohnya: penyerbukan pada rumut-rumputan.

2. Hidrogami

Hidrogami adalah penyerbukan menggunakan perantara air.

Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air,

contohnya Hydrilla.

3. Antrogami

Penyerbukan ini menggunakan perantara manusia, contohnya

penyerbukan tanaman vanili dan anggrek.



4. Zoidiogami

Zoidiogami adalah penyerbukan menggunakan perantara hewan.

Penyerbukan ini terjadi pada berbagai tumbuhan, antara lain

mangga dan jeruk. Hewan yang membantu penyerbukan pada

tumbuhan, antara lain lebah, semut, dan kupu-kupu.

Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan

menjadi empat jenis, yaitu penyerbukan sendiri, silang , tetangga,

dan bastar.

a. Penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari  dan  kepala putik

berasal dari bunga yang sama.

b. Penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan

lain yang sejenis.

c. Penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari dari

bunga lain, tetapi masih sepohon.

d. Penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan

lain yang berbeda jenis.

Ketika serbuk sari menempel pada kepala putik, serbuk sari

berkecambah dan membentuk buluh sari. Buluh sari

mengandung inti vegetatif dan inti generatif terbelah menjadi

dua. Setelah sampai ke bakal biji, inti generatif yang satu

membuahi sel telur. Hasil dari pembahan ini berupa lembaga

(embrio). Adapun inti generatif yang lain membuahi inti

kandung lembaga sekunder. Hasilnya adalah endosperm.

Dalam perkembangan selanjutnya, endosperm akan berperan

sebagai makanan cadangan bagi lembaga. Pembuahan

dikatakan berhasil jika terbentuk biji. Biji merupakan bakal

tumbuhan baru. Setelah pembuahan selesai, mahkota gugur dan

bakal buah tumbuh menjadi buah yang di dalamnya terdapat

biji.

b) Bagian- bagian biji

Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan proses pembuahan.

Pembuahan adalah proses bertemunya serbuk sari dengan sel telur yang

ada pada putik. Setelah terjadi pembuahan, dimulailah pembentukan



biji. Biji yang terbentuk inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan

baru. Biji jagung memiliki satu keping biji.  Sedangkan biji kedelai

memiliki dua keping biji. Kedua biji itu memiliki bakal  tunas dan

bakal akar. Bakal tunas dan bakal akar akan tumbuh menjadi tunas dan

akar jika ditempatkan pada tempat yang sesuai. Selanjutnya, tunas dan

akar tumbuh. Tunas mendapat makanan dari tempat penyimpanan

cadangan makanan. Tempat itu disebut keping biji (kotiledon). Biji

yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada awal

pertumbuhannya, makanan yang diperlukan untuk tumbuh diperoleh

dari kotiledon. Kemudian, tanaman baru ini membentuk daun dan

klorofilnya secara perlahan-lahan. Setelah daun terbentuk, tanaman

telah siap membentuk makanan sendiri melalui proses fotosintesis.

Selanjutnya tanaman terus tumbuh hingga menjadi tanaman dewasa.

Pertumbuhan itu ditandai dengan pertambahan jumlah dan ukuran daun

serta pertambahan besar dan tinggi batang.

II. STARATEGI PEMBELAJARAN

Pendekatan : Konsep

Metode : kooperatif learning

Model : team quiz

Media : papan tulis, spidol

Sumber : buku pendamping (IPA Kelas 6)

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Fase

Kegiatan

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Pendidikan

Karakter

Kegiatan

Awal (5

menit)

1. Guru memberikan

salam mengabsen

siswa dan

memotivasi siswa

untuk mengikuti

kegiatan belajar

dengan apersepsi

“bagaimana

1. Siswa menjawab salam

salam dan menjawab

pertanyaan guru,guru

berharap jawaban siswa atas

apersepsi “dengan

berkembangbiak”

Rasa ingin tahu

dan berani

mengemukakan

pendapat



tumbuhan dapat

bertambah

banyak

jumlahnya?” (3

menit )

2. Guru menuliskan

materi yang akan

dipelajari (1

menit)

3. Guru

menyebutkan

indikator yang

dicapai (1 menit)

2. Siswa menyimak dan

mencatat topik yang akan

dipelajari

3. Siswa menyimak indikator

yang disebutkan guru

Kegiatan Inti

(50 Menit)

1. Guru menjelaskan

materi secara

global (5 menit)

2. Guru memilih

sub topik yang

dapat

disampaikan

dalam 3 bagian (2

menit)

3. Guru membagi

siswa menjadi 3

tim masing-

1. Siswa menyimak

penjelasan materi dari guru

2. Siswa menyimak pemilihan

topik

3. Siswa menyimak

penjelasan guru dan siap

dengan timnya

rasa ingin tahu



masing tim terdiri

dari 3 – 5 orang ,

yaitu tim A yang

akan membahas

perkembangbiaka

n tumbuhan

secara vegetatif

alami, tim B

membahas

perkembangbiaka

n tumbuhan

secara vegetatif

buatan dan tim C

akan membahas

tentang

perkembangbiaka

n tumbuhan

secara generatif

(3 menit)

4. Guru

menyampaikan

format

penyampaian

materi dan

penyampaian

materi dimulai

(10 menit)

5. Setelah

penyampaian

materi dari tim A

selesai, maka

4. 4. Siswa menyimak

penjelasan guru dan

mulai penyampaian

materi

5. Siswa dari tim A

melaksanakan

intruksi guru

sedangkan  tim

B dan tim C

menggunakan

waktu luang

Toleransi,

percaya diri

dan kerja keras

Tanggung

jawab, toleransi

dan percaya

diri



guru meminta tim

A untuk membuat

pertanyaan

berkaitan dengan

materi yang

disampaikan.

Sedangkan tim B

dan tim C

menggunakan

waktu ini untuk

melihat buku dan

catatannya. (5

menit)

6. Guru meminta

kepada tim A

untuk

membacakan

pertanyaan yang

telah dibuat

kepada tim B  jika

tidak bisa

menjawab

pertanyaan, maka

pertanyaan

tersebut akan

dilempar ke tim C

(5 menit)

7. Apa bila tanya

jawab selesai

maka, giliran tim

untuk melihat

buku dan

catatannya

6. Siswa dari tim

A memberi

pertanyaan

kepada tim C,

jika tim C tidak

bisa menjawab ,

maka pertanyaan

akan dilempar ke

tim B

7. Siswa dari tim A



B untuk

menyampaikan

materinya hal ini

sama dengan

proses untuk tim

A(10 menit)

8. Setelah tim B

selesai dengan

pertanyaannya,

maka dilanjutkan

dengan

penyampaian

materi dari tim

C.(10 menit)

memberi

pertanyaan

kepada tim , jika

tim C tidak bisa

menjawab, maka

pertanyaan akan

dilempar ke tim

B

8. Siswa menyimak

penjelasan dan

pembahasan soal

kuis yang telah

usai dari guru

Penutup 1. Guru memberikan

post test secara

lisan terkait

materi yang

diajarkan (2 menit

)

2. Guru bersama

siswa

menyimpulkan

materi pelajaran

(1 menit)

3. Guru memberikan

aplikasi berupa

“Untuk menjaga

kelestarian hewan

maka jaga

lingkungan hidup

1. Siswa menjawab

post tes dari guru

sesuai intruksi dari

guru

2. Siswa bersama guru

menyimpulkan

materi pelajaran

3. Siswa menyimak

aplikasi dari guru

Percaya diri

dan rasa ingin

tahu



tumbuhan  untuk

jangan diganggu”

(1 menit )

4. Guru mengakhiri

pelajaran dengan

memberi

penugasan untuk

mempelajari 2

materi tang telah

diajarkan untuk

evaluasi di

pertemuan

berikutnya serta

mengucapkan

salam (1 menit)

4. Siswa menyimak

penugasan dari guru

dan menjawab salam

IV. PENILAIAN

a. Kognitif

b. Afektif

c. Psikomotor

Jember, 19 September 2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107



PERTEMUAN KE 4 (EVALUASI)

Soal evaluasi dan latihan soal paket hal 43- 46

Soal evaluasi dan kunci jawaban

1. Sebutkan hewan yang berkembang biak dengan membelah diri?

2. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan aseksual pada hewan?

3. Jelaskan apa yang dmaksud dengan fragmentasi dan berikan contohnya!

4. Hewan apa yang berkembangbiak dengan tunas?

5. Apa ciri hewan yang berkembangbiak dengan membelah diri?

6. Sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif  alami tumbuhan!

7. Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar?

8. Sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif  buatan  tumbuhan!

9. Sebutkan bagian-bagian bunga!

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyerbukan?

Kunci jawaban

1. Amoeba, bakteri

2. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya pembuahan hewan jantan

terhadap hewan betina

3. Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan bersel banyak, contoh: planaria

4. Hydra

5. Uniseluler

6. Spora, umbi, tunas, rhizoma dan geragih

7. Memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu,. Contoh: hewan mamalia

8. Merunduk, mencangkok, setek, okulasi, mengenten, kultur jaringan

9. Mahkota, kelopak, benang sari, kepala sari, putik, dan nektar

10. Proses jatuhnya serbuk sari ke kepla putik

Jember, 20 September 2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro



NIP : NIM :0910211107

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

I. INDENTITAS MATA PELAJARAN

Satuan Pembelajaran : SD Kelas 6

Mata pelajaran : IPA

Materi pokok : Keseimbangan ekosistem

Kelas/ semester :6/1

Pertemuan ke : 5 dan 6

Alokasi waktu : 2 x 60 menit

II. STANDAR KOMPETENSI DASAR DAN KOMPETENSI DASAR

A. Standar Kompetensi

Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan

B. Kompetensi Dasar

1). Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat memengaruhi

keseimbangan alam (ekosistem)

2).Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia

yang mengarah pada ketidak seimbangan lingkungan

3). Mengidentifikasi bagian hewan yang sering dimanfaatkan manusia

yang mengarah pada ketidak seimbangan lingkungan

III. INDIKATOR

Indikator Karakter

Pendekatan Konsep

Mengidentifikasi berbagai kegiatan manusia

yang dapat memengarungi kestabilan

ekosistem

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

Mengidentifikasi pengaruh penggunaan

bahan kimia pada lingkungan

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab

Membuat karangan dengan tema pelestarian

lingkungan

Kerja sama, percaya diri, toleransi, dan

bertanggungjawab

Mengidentifikasi contoh bagian tubuh hewan Percaya diri, berani mengemukakan pendapat



yang sering dimanfaatkan dan mengarah pada

pemusnahan hewan tersebut

dan bertanggung jawab

Mengidentifikasi berbagai cara

penanggulangan

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

Mengidentifikasi contoh bagian tumbuhan

yang sering dimanfaatkan dan mengarah pada

pemusnahan jenisnya.

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab.

IV. TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat:

1. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan manusia yang dapat

memengarungi kestabilan ekosistem dengan rasa ingin tahu, Percaya diri, dan

berani mengemukakan pendapat

2. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh penggunaan bahan kimia pada

lingkungan dengan percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan bertanggung

jawab

3. Siswa mampu membuat karangan dengan tema pelestarian lingkungan dengan

kerja sama, percaya diri, toleransi, dan bertanggungjawab

4. Siswa mampu mengidentifikasi contoh bagian tubuh hewan yang sering

dimanfaatkan dan mengarah pada pemusnahan hewan tersebut  dengan percaya

diri, berani mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab

5. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai cara penanggulangan dengan rasa ingin

tahu, Percaya diri, dan berani mengemukakan pendapat

6. Siswa mampu mengidentifikasi contoh bagian tumbuhan yang sering

dimanfaatkan dan mengarah pada pemusnahan jenisnya dengan rasa ingin tahu,

Percaya diri, dan berani mengemukakan pendapat

V. MATERI PEMBELAJARAN DAN URAIAN

a. Materi : Ekosistem

b. Pokok bahasan : Faktor- faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem

c. Uraian :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEIMBANGAN EKOSISTEM

Tempat terjadinya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya

disebut ekosistem. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup disebut komponen biotik,



sedangkan lingkungan yang terdiri atasair, tanah, udara, dan cahaya matahari disebut

komponen abiotik.

Ekosistem dikatakan dalam keadaan seimbang jika terjadi keserasian hubungan antara

komponen biotik dan komponen abiotik.

A. Aktifitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan

1. Penebangan dan pembakaaran hutan

Manusia sering menebang pohon-pohon di hutan untuk dimanfaatkan batang

kayunya. Batang kayu tersebut antara lain dipakai untuk membuat kusen rumah,

badan kapal, kertas, peti kemas, dan pagar. Manusia juga sering membakar hutan

untuk membuka lahan  pertanian atau lahan perumahan. Kegiatan tersebut dapat

mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Keseimbangan ekosistem

Dapat terganggu
oleh kegiatan
manusia

Dapat dijaga
denganmencegah
kepunahan hewan dan
tumbuhan

1. Penebangan dan
perbakaran hutan

2. Penggunaan pupuk
dan pestisida
berlebihan

3. Perburuan liar
4. Perusakan terumbu

karang
5. Pembangunan

industri
6. Penggunaan

kendaraan bermotor
7. Pengeboran minyak

bumi
8. Pembuangan limbah

dan sampah

1. Melindungi hewan dan
tumbuhan langka

2. Melakukan
pembudidayaan hewan
atau tumbuhan langka

3. Menggunakan bahan
sintesis



Perusakan hutan juga menyebabkan hewan-hewan di hutan kehilangan tempat

tinggal, makanan, dan kehidupan mereka. Lebih parah lagi jika hewan- hewan di

hutan  masuk dan menyerang desa- desa di sekitarnya.

2. Penggunaan pupuk  dan petisida secara berlebihan

Pupuk anorganik dan pestisida merupakan bahan kimia yang diproduksi pabrik.

Penggunaan bahan-bahan kimia tersebut dapat mempengaruhi kehidupan makhluk

hidup lain. Contohnya pembunuh serangga yang disebut DDT. DDT yang

disemprotkan pada tanaman sebagian akan termakan oleh hewan pemakan

tanaman seperti tikus dan tupai.

3. Perburuan liar

Akibat perburuan liar hewan- hewan yang hidup di hutan berkurang jumlahnya

dan lama kelamaan menjadi musnah.  Musnahnya suatu jenis hewan dapat

mengganggu keseimbangan alam. Misalnya, jika suatu jenis harimau punah,

hewan- hewan yang dimangsanya, seperti rusa dapat berkrmbangbiak dengan

pesat. Akibatnya, rumput atau daun-daun pohon habis dimakan kawanan

rusanyang semakin banyak. Lama- kelamaan hewan tersebutpun akan mati

kelaparan, karena kehabisan makanan. Jika perburuan liar tidak dihentikan maka

akan terjadi kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu.

4. Perusakan terumbu karang

Terumbu karang terbentuk dari kumpulan kerangka bunga karang yang telah mati.

Terumbu karang merupakan tempat tinggal dari banyak hewan laut. Banyak

hewan laut, seperti kepiting, udang, dan kerang tumbuh dan mencari makan di

celah- celah terumbu.

Manusia sering mengambil bunga- bunga karang tersebut untuk diperjual belikan.

Malahan, ada juga manusia yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan

peledak. Tindakan tersebut sangat merusak lingkungan. Bahan  peledak dapat

mematikan benih- benih ikan dan juga dapat merusak keberadaan terumbu karang.

Hilngnya terumbu karang menyebabkan banyak hewan-hewan laut kehilangan

tempat tinggal mereka. Akibatnya, hewan-hewan tersebut dapat mengalami

kesulitan mendapatkan makanannya, dan akhirnya dapat mempengaruhi

kehidupan mereka.

5. pembangunan pabrik

semakin berkembangnya populasi manusia di dunia ini menyebabkan kebutuhan

manusia semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin



banyak macamnya, maka banyak didirikan industri atau pabrik. Pabrik dapat

menghasilkan berbagai produk-produk dalam jumlah yang banyak dalam waktu

singkat.

Akan tetapi, pabrik-pabrik tersebut seringkali menghasilkan limbah industri. Ada

pabrik yang mengolah limbahnya terlebih dulu, tetapi kadang- kadang ad pabrik

yang langsung membuang limbahnya ke sungai. Limbah pabrik kebanyakan

mengandung racun yang dapat mencemari air sungai. Racun tersebut dapat

membunuh ikan, hewan air lain, ataupun tumbuhan air di sungai. Dari sungai,

aliran air akhirnya mengalir ke laut, membawa semua limbahnya. Dengan

demikian, laut pun dapat ikut tercemar. Tentu saja kehidupan di laut dapat pula

ikut terganggu.

6. Penggunaan kendaraan bermotor

Bahan bakar dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bahan bakar

dapat berupa bensin dan solar. Pembakaran bahana abakar menyebabkan polusi

udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Akibatnya, jumlah

karbon dioksida makin banyak. Bumi pun menjadi panas. Kondisi itu

menyebabkan beberapa makhluk hidup kesulitan untuk menyesuaikan diri.

Beberapa diantaranyaa ada yang mati. Keseimbangan lingkungan lingkungan

menjadi tergantung.

7. Pengeboran minyak bumi

Pengeboran minyak bumi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, teruma jika

dilakukan di laut. Pencemaran akan makin parah jika selama proses pengeboran

dan pengangkutan terjadi kebocoran. Kebocoran itu menyebabkan laut menjadi

tercemar. Karena minyak tidak larut dalam air, minyak dapat menutupi permukaan

laut. Cahaya matahari terhalang sehingga tidak dapat masuk ke dalam laut.

Akibatnya, fotosintesis tumbuhan laut menjadi terganggu. Jumlah oksigen di

dalam laut pun menjadi berkurang. Akibatnya, hewan laut menjadi kesulitan

bernapas. Keseimbangan laut menjadi terganggu.

8. Pembuangan limbah dan sampah

Sebagian besar aktifitas yang dilakukan manusia pasti menghasilkan sampah atau

limbah. Mulai dari limbah rumah tangga, pertanian, transportasi, hingga limbah

industri. Plastik yang digunakan sebagai pembungkus merupakan contoh limbah

rumah tangga. Pestisida jika digunakan berlebihan dapat menjadi limbah

pertanian. Asap kendaraan merupakan limbah transportasi. Adapun contoh limbah



industri berupa limbah cair dan asap. Sampah dan limbah tersebut ada yang

mudah diuraikan dan ada pula yang sulit diuraikan. Jika pengolahan sampah tidak

dilakukan dengan benar, terjadilah kerusakan lingkungan.

B. Pemanfaatan bagian tubuh hewan dan tumbuhan

1) Gading gajah

Gajah adalah hewan darat yang besar. Gajah hidup di hutan dan memakan

dedaunan. Gajah mempunyai ciri khas, yaitu belalai. Belalai gajah berfungsi

untuk bernapas, menyedot air, dan berfungsi sebagai tangan.

Ciri khas gajah yang lain adalah gigi seri atasnya memanjang dan membesar

sehingga keluar dari mulutnya. Gigi seri itu disebut taring atau gading. Gading

berfungsi melindungi melindungi diri dan mencari makan. Gading gajah

sangat kuat dan mempunyai warna yang khas. Oleh karena itu, gading

dimanfaatkan manusia untuk membuat perhiasan, pegangan belati, sisir, dan

patung. Awalnya gading yang dipergunakan berasal dari gajah mati. Karena

yang menginginkan makin banyak, harga gading gajah makin mahal.

Akibatnya, gajah mulai diburu untuk diambil gadingnya. Hal itulah yang

menyebabkan berkurangnya populasi gajah dan menjadi langka.

2) Kulit ular

Ular adalah hewan yang memiliki bisa (racun) yang dapat mematikan.

Akibatnya, banyak orang takut ular. Namun ular tentu memiliki kulit yang

indah dan menarik. Karena daya tarik kulit itulah banyak orang memburu ular.

Kulit ular banyak dipergunakan untuk membuat tas, jaket, dan sepatu.

Perburuan yang terus menerus dapat mengurangi populasi ular, terutam ular

yang warna kulitnya disukai orang.

3) Kayu jati

Kayu jati banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya

untuk bahan bangunan, mebel, dan untuk keperluan rumah tangga lainnya.

Selain itu kayu jati digunakan di dalam negeri, kayu jati jati juga banyak

banyak diekspor ke negara lain. Kebutuhan kayu jati yang meningkat

menimbulkan penebangan pohon jati secara besar-besaran. Jika hal ini terjadi

terus menerus, pohon jati akan langka bahkan dapat punah.

4) Kayu cendana

Pohon cendana terbilang langka. Ciri khas pohon cendana adalah

mengeluarkan bau harum. Kayu cendana dipergunakan untuk memenuhi



kepentingan manusia. Misalnya sebagai tambahan pembuatan parfum dan

kerajinan tangan kipas. Penggunaan kayu cendana harus dibatasi karena

keberadaan pohonnya sedikit

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Pendekatan : Konsep

Metode : aktif  learning

Model : Tebak kata

Media : papan tulis, spidol

Sumber : buku pendamping (IPA Kelas 6)

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Fase

Kegiatan

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Pendidikan

Karakter

Kegiatan

Awal (5

menit)

1. Guru

memberikan

salam

mengabsen

siswa dan

memotivasi

siswa untuk

mengikuti

kegiatan

belajar

dengan

apersepsi

“Apa

penyebab

sungai

menjadi

kotor dan

keruh (3

menit )

1. Siswa menjawab salam

salam dan menjawab

pertanyaan guru,guru

berharap jawaban siswa

atas apersepsi “pencemaran

air”

2. Siswa menyimak dan

mencatat topik yang akan

Rasa ingin tahu

dan berani

mengemukakan

pendapat



2. Guru

menuliskan

materi yang

akan

dipelajari (1

menit)

3. Guru

menyebutka

n indikator

yang

dicapai (1

menit)

dipelajari

3. Siswa menyimak indikator

yang disebutkan guru

Kegiatan

Inti (50

Menit)

1. Guru

menjelaskan

materi

secara

global

(10menit)

2. Guru

menyuruh

siswa duduk

berhadapan

dengan

temannya (5

menit)

3. Guru

memberi

kartu

berukukan

1. Siswa menyimak

penjelasan materi

dari guru

2. Siswa melaksanakan

intruksi guru

3. Siswa menyimak

penjelasan guru dan

siap dengan

pasangannya

rasa ingin tahu



10x 10 cm

kepada

salah satu

siswa yang

nanti

dibacakan

kepada

teman

pasanganny

a. Seorang

siswa yang

lainnya

diberi kartu

yang

berukuran

5x2 cm

yang isinya

tidak boleh

dibaca dan

dilipat

kemudian

ditempel di

dahi (5

menit)

4. Guru

membimbin

g kegiatan

tebak kata

(20 menit)

4. Sementara siswa

membawa membawa

kartu 10x 10 cm

membacakan kata-

kata yang tertulis di

dalamnya sementara

pasangannya

menebak apa yang

dimaksud dalam

kartu 10x 10 cm

5. Apabila jawaban

tepat sesuai dengan

yang tertulis di kartu,

maka siswa boleh

menyelesaikan

permainan tebak

kata. Bila belum

tepat pada waktu

Toleransi,

percaya diri

dan kerja keras

Tanggung

jawab, toleransi

dan percaya

diri



5. Guru

menindakla

njuti

kegiatan

tebak kata

(5 menit)

6. Guru

membimbin

g siswa

untuk

mereview

kegiatan

tebak kata

(5 menit)

yang ditetapkan

boleh mengarah

dengan kata-kata lain

asal jangan memberi

jawaban

Penutup 1. Guru

memberikan

post test secara

lisan terkait

materi yang

diajarkan (2

menit )

2. Guru bersama

siswa

menyimpulkan

1. Siswa menjawab post tes

dari guru sesuai intruksi

dari guru

2. Siswa bersama guru

menyimpulkan materi

pelajaran

3. Siswa menyimak aplikasi

dari guru

Percaya diri

dan rasa ingin

tahu



materi pelajaran

(1 menit)

3. Guru

memberikan

aplikasi berupa

“Untuk

menjaga

kelestarian

lingkungan

hendaknya

senantiasa

menjaga

keseimbangan

ekosistem alam.

(1 menit )

4. Guru

mengakhiri

pelajaran

dengan

memberi

penugasan

untuk

mempelajari

materi yang

telah di pelajari

untuk latihan

evaluasi pada

pertemuan

selanjutnya

serta

mengucapkan

salam (1 menit)

4. Siswa menyimak

penugasan dari guru dan

menjawab salam

VIII. PENILAIAN



a. Kognitif

b. Afektif

c. Psikomotor

Jember, 24 September 2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107



PERTEMUAN KE 6

LATIHAN SOAL PAKET HAL 58-59

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar.

1. Bahan kimia yang sering digunakan petani untuk menyuburkan tanaman

adalah.........................

a. Pupuk kandang

b. Kompos

c. Pupuk NPK

d. Pupuk hijau

2. Penggunaan pupuk buatan secara berlebihan dapat mengakibatkan..........

a. Tanaman sangat subur

b. Ledakan populasi enceng gondok

c. Panen melimpah

d. Tumbuhan pengganggu menjadi subur

3. Akibat peningkatan populasi alga yang menutupi perairan adalah...................

a. Ikan- ikan terlindung dari panas matahari

b. Fitoplankton tidak dapat berfotosintesis

c. Perairan berbau busuk

d. Menyelamatkan alga dari kepunahan

4. Insektisida adalah bahan kimia yang dipergunakan untuk..................

a. Membasmi kupu- kupu

b. Membasmi serangga

c. Membasmi lebah

d. Membasmi tanaman pengganggu

5. Ular banyak diburu manusia karena...................

a. Diambil kulitnya

b. Menakutkan

c. Berbisa

d. Mengganggu manusia

6. Penggunaan insektisida dalam jangka waktu yang lama dan terus- menerus

dapat menyebabkan hama tanaman menjadi.....................



a. Musnah

b. Kebal

c. Langka

d. Banyak

7. Bagian tubuh gajah yang banyak digunakan untuk hiasan adalah.................

a. Telinga

b. Belalai

c. Gading

d. Kaki

8. Kayu yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan adalah.........

a. Cendana

b. Jati

c. Randu

d. Pinus

9. Kayu berikut yang paling lunak adalah...................

a. Cendana

b. Randu

c. Pinus

d. Jati

10. Kayu cendana mempunyai ciri khas........................

a. Tidak mudah lunak

b. Kuat

c. Alurnya bagus

d. Baunya harum

B. Isilah titik- titik di bawah dengan jawaban yang benar

1. Udara, tanah, air, dan cahaya matahari pada suatu ekosistem  dinamakan

komponen.....................

2. Komponen biotik dalam suatu ekosistem berupa....................

3. Bagian tubuh ular yang digunakan untuk membuat sepatu adalah..................

4. Bahan kimia pembasmi serangga disebut .....................

5. Bagian tubuh  gajah yang digunakan untuk membuat hiasan adalah...................

C. Kerjakan soal-soal di bawah ini sesuai perintah



1. Mengapa penggunaan pupuk buatan secara berlebihan dapat mengakibatkan

meningkatkatnya populasi alga?

2. Mengapa penggunaan pestisida secara terus- menerus dapat  mengakibatkan hama

menjadi kebal?

3. Jelaskan komponen- komponen ekosistem?

4. Apakah yang dimaksudnya dengan ekosistem?

5. Mengapa ular banyak diburu manusia?

Kunci Jawaban

SOAL A

1. C

2. B

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. B

9. B

10. D

SOAL B

1. Abiotik

2. Makhluk hidup

3. Kulit

4. Insektisida

5. Gading

SOAL C

1. Karena  pada saat menggunakan pupuk kimia, bahan-bahan pupuk

kimia tidak diserap seluruhnya oleh tanaman. Bahan-bahan yang tidak

diserap kemudian hanyut bersama air menuu sungai sehingga tanaman

air seperti enceng gondok  dan alga.menjadi subur

2. Karena racun serangga dalam jangka waktu lama menyebab hama

menjadi terbiasa dan kebal



3. Komponen ekosistem terdiri:

a. Komponen biotik: terdiri dari makhluk hidup

b. Komponen abiotik: terdiri dari makhluk tak hidup, seperti:

cahaya,air, suhu dll.

4. Tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup

dengan lingkungannya.

5. Karena kulit ular banyak dimanfaatkan untuk kepentingan manusia

seperti pembuatan sepatu, tas dll.

Jember, 25 September 2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

I. INDENTITAS MATA PELAJARAN

Satuan Pembelajaran : SD Kelas 6

Mata pelajaran : IPA

Materi pokok : Pelestarian Makhluk hidup

Kelas/ semester :6/1



Pertemuan ke : 7,  8, 9, 10, dan 11

Alokasi waktu : 5 x 60 menit

II. STANDAR KOMPETENSI DASAR DAN KOMPETENSI DASAR

Standar Kompetensi

Memahami pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah

kepunahan

Kompetensi Dasar

A. Mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati

kepunahan

B. Mendeskripsikan pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk

perkembangan ilmu pengetahuan alam dan kehidupan masyarakat

III. INDIKATOR

Indikator Karakter

Pendekatan Lingkungan

Menentukan usaha yang telah dilakukan

untuk mencegah kepunahan hewan dan

tumbuhan

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

Menyebutkan cara-cara pelestarian makhluk

hidup

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab

Berpartisipasi dalam pelestarian jenis

makhluk hidup

Kerja sama, percaya diri, toleransi, dan

bertanggungjawab

Membuat daftar hewan dan tumbuhan yang

mendekati kepunahan

Percaya diri, berani mengemukakan pendapat

dan bertanggung jawab

Menjelaskan kerugian yang dialami karena

hilangnya jenis makhluk hidup tertentu

Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

IV. TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat:

1. Siswa mampu menentukan usaha yang telah dilakukan untuk mencegah

kepunahan hewan dan tumbuhan dengan rasa ingin tahu, Percaya diri, dan

berani mengemukakan pendapat

2. Siswa mampu menyebutkan cara-cara pelestarian makhluk hidup dengan

percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab



3. Siswa mampu berpartisipasi dalam pelestarian jenis makhluk hidup dengan

kerja sama, percaya diri, toleransi, dan bertanggungjawab

4. Siswa mampu membuat daftar hewan dan tumbuhan yang mendekati

kepunahan

5. Siswa mampu menjelaskan kerugian yang dialami karena hilangnya jenis

makhluk hidup tertentu dengan rasa ingin tahu, Percaya diri, dan berani

mengemukakan pendapat

V. MATERI PEMBELAJARAN DAN URAIAN

A. Materi : Ekosistem

B. Pokok bahasan : pelestarian makhluk hidup

C. Uraian :

Pelestarian makhluk hidup

a. Makhluk hidup yang hampir punah

Banyak tumbuhan dan  hewan menjadi langka. Tumbuhan dan hewan langka adalah

hewan dan tumbuhan yang jumlahnya  sangat sedikit sehingga kita jarang

menemukan di alam.

Kelangkaan hewan dan tumbuhan disebabkan oleh:

1. Penggunaan tumbuhan dan hewan yang berlebihan

2. Perburuan dan penangkapan hewan liar

3. Penebangan pohon langka

Jika dibiarkan, tumbuhan dan hewan langka dapat menjadi punah. Jika sudah

punah, suatu makhluk hidup tidak dapat muncul kembali. Akibatnya kita

kehilangan salah satu sumber daya alam hayati. Untuk mengetahui tumbuhan dan

hewan yang terancam punah, mari kita pelajari uraian berikut:

1. Tumbuhan yang hampir punah di Indonesia

Berbagai jenis tumbuhan mulai jarang kita jumpai sekarang. Beberapa

tumbuhan tersebut ada yang hanya hidup dihutan. Ada juga yang buahnya

jarang kita temukan. Hal itu terjadi karena buahnya kurang enak sehingga

orang tidak tertarik  untuk menanamnya. Beberapa tumbuhan yang hampir

punah di Indonesia:

a. Rafflesia arnodii

Bunga Rafflesia arnodii berukuran sangat besar dan berbau busuk.

Ukuran diameter bunganya antara 30 hingga 150 cm. Karena baunya



busuk bunga Rafflesia arnodii disebut juga bunga bangkai. Pada

umumnya bunga ini berwarna merah dengan bintk-bintik putih.

Rafflesia arnodii hidup sebgai parasit pada akar tumbuhan lain. Rafflesia

arnodii tersebar di Sumatra Barat, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan

Barat.

Ciri khas tumbuhan Rafflesia arnodii adalah tidak memilii tangkai, daun,

dan akar yang sesungguhnya. Satu- satunya bagian tubuh yang tampak dari

luaradalah bunga yang berukuran sangat besar. Bahkan, bunga Rafflesia

arnodii tercatat sebagai bunga terbesar di dunia. Kuncup bunga Rafflesia

arnodii banyak dijarah untuk obat sehingga mengalami kerusakan dan

mati. Lagipula, tumbuhan ini tidak dapat dibudidayakan di luar habitat

aslinya. Itulah sebabnya, Rafflesia arnodii termasuk tumbuhan yang

terancam punah

b. Eboni

Eboni atau kayu hitam adalah pohon yang batangnya dapat mencapai 40

meter. Kayunya mudah dipelitur, kuat, tahan lama, dan halus.

Eboni dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan dan untuk bahan

bangunan. Eboni tersebar di daerah Sulawesi.

Eboni biasa digunakan untuk membuat biola atau gitar berkualitas tinggi.

Harnyapun sangat mahal. Meningkatnya permintaan terhadap jenis kayu

eboni tidak diimbangi jumlah pasokan mengakibatkan peningkatan harga

kayu ini di pasar luar negeri dari tahun- ke tahun. Akibatnya, kayu eboni

dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi incaran aktivitas

penebangan liar dan penyelundupan.

c. Kayu besi

Kayu besi atau kayu ulin adalah yang batangnya dapat berdiameter  1,5

meter dan tingginya dapat mencapai 60 meter. Kayunya keras dan sangat

kuat. Kayu besi digunakan untuk bangunan. Kayu besi tersebar di daerah

Kalimantan dan Sumatra.

Kayu besi terkenal karena kekuatannya sehingga banyak dipaka sebagai

penopang atap rumah. Kekuatan kayu besi terletak pada serat- serat

batangnya yang dapat menyerap air. Makin banyak menyerap air, kayu ini

makin kuat karena serat- serat kayunya menjadi makin lentur dan sulit

patah.



d. Bunga bangkai

Bunga bangkai hanya ditemukan di Sumatra. Sesuai dengan namanya,

bunga bangkai mengeluarkan bau busuk. Bunga bangkai menjulang di atas

tanah. Ketinggiannya dapat mencapai 4 meter dengan diameter sekitar 1,5

meter. Saat mekar, bentuknya seperti trompet dan mengeluarkan bau

busuk.

Bunga yang dihasilkan hanya akan mekar selama 7 hari. Selama mekar,

dapat terjadi pembuahan. Namun, bunga jantan dan bunga betina tidak

masak secara bersamaan sehingga tidak mungkin terjadi pembuahan

sendiri. Penyerbukan terjadi dengan bantuan serangga, misalnya lalat dan

kumbang .

2. Hewan yang Hampir Punah di Indonesia

Hewan yanag hampir punah di Indonesia dapat kamu lihat di kebun binatang.

Contoh hewan yang hampir punah adalah sebagai berikut :

a. Burung Cendrawasih

Burung Cendrawasih hidup di Papua. Burung ini banyak diburu karena

bulunya sangat indah. Akibatnya, burung cendrawasih makinseikit dan

harus diindungi. Selain  perburuan liar, kelangkaan burung cendrawasih

juga disebabkan kerusakan habitat. Habitat burung cendrawasih rusak

karena penebangan hutan dan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit.

Hal ini menyebabkan perubahan lingkungan tempat hidup alami

cendrawasih sehingga jumlahnya terus berkurang dari tahun ke tahun.

b. Burung Jalak bali

Burung  jalak bai hiup di bali. Burung ini banyak diburu karena bulunya

putih dan jambul dikepalanya yang khas. Selain bulunya yang khas, jalak

bali juga memiliki kicauan yang merdu. Sehingga banyak pemburu yang

menagkap burung tersebut untuk dipelihara. Selain itu habitat merka rusak

karena pembukaan hutan dan pembangunan yang pesat di Pulau Bali.

c. Bafak Bercula Satu

Badak bercula satu hidup diujung kulon, daerah di ujung banten. Sesuai

dengan namanya, badak ini hanya memiliki satu cula di atas hidunggnya.

Penyebab utama kelangkaan hewan ini adalah perburuan dan pembunuhan

badak untuk diambil culanya karena digunakan sebagai obat tradisional.

d. Babirusa



Babirusa hidu di pulau buru dan sulawesi. Babi ini berbeda dengan jeis

babi lainnya, babirusa memiliki gigi taring baeah yang menonjol ke luar

dan melengkug ke atas sehingga mirip dengan tanduk rusa. Babi rusa

termsuk terancam punah karena diburu untuk dijadikan makanan dan

dibunuh karena telah merusak lahan pertanian serta perkebunan milik

warga.

e. Orang Utan

Orang utan hidup di sumatra dan kalimantan. Orang utan merupakan jenis

kera berambut kememerahan dan termasuk kera yang cerdik.

Hewanini terancam punah karena diburu untuk dijual dan di jadikan hewan

peliharaan. Selain itu kerusakan habitat juga mengancam kelangsungan

hidup orang utan.

f. Komodo

Komodo tampak seperti kadal raksasa. Komodo hanya hidup di pulau

komodo, nusa tenggara timur. Saat ini populasi komodo makin berkurang

sehingga hewan ini digolongkan ke dalam hewan beresiko punah

dikarenakan terjadinya kompetisi dalam mendapatkan makanan.

B. Usaha pencegahan Kepunahan Hewan dan Tumbuhan

Usaha pencegahan kepunahan  hewan dan tumbuhan dapat dilkakukan engan

cara pelestarian hutan.usaha pelestarian hutan tersebut dibedakan menjadi

pelestarian in-situ dan pelestarian ex-situ.

1. Pelestarian in-situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang

dilakukanpaa habitat aslinya, misal pelestarian komodo di pulau komodo.

Model pelestarian ini dapat dlakukan melalui kawasan suaka alam dan

pelestarian alam.

a. Suaka alam

Suakan alam adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama

sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan an hewan serta

ekosistemnya. Kawasan suaka alam beruapa cagar alam dan suaka

margasatwa.

1. Cagar alam

Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan

yang terdapat didalamnya dilindungi undang-undang dari bahay



kepunahan. Cagar alam yang terkenal di indonesia antara lain

sebagai berikut:

a) Cagar alam plau dua di jawa barat. Selain melestarikan hutan,

pulau ini juga digunakan untuk melindungi berbagai jenis

burung laut. Tempat ini juga dikenal dengan nama “kerajaan

burug”

b) Cagar alam gunung gede di Bogor untuk melindungi kijang dan

rusa.

c) Cagar alam Penunjang Pangandaran di jawa Barat. Selain

melestarikan hutan, tempat ini juga merupakan untuk

melindungi rusa, banteng dan babi hutan.

d) Cagar alam raflesia di bengkulu. Tempat ini khusus untuk

melindungi bunga raflesia (raflesia arnoldii) yang merupakan

bunga terbesar di dunia.

e) Cagar alam Cibodas di Cianjuruntuk melindungi cadangan air

dan hutan didaerah basah karena wilayah tersebut memiiki

curah hujan yang sangat tinggi.

2. Suaka Margasatwa

Suaka marga satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan

untuk melindungi hidup didalamnya. Contoh suaka maragasatwa

yang ada i indonesia adalah sebagai berikut:

a. Suaka marga satwa pulau rambut di Teluk Jakarta untuk

melindungi berbagai jenis burung seperti kutilang, kepdang,

jalak dan lain sebagainya.

b. Suaka margasatwa baluran di Jawa Timur adalah tempat untuk

melindungi badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan dan lain

sebagainya.

c. Suaka margasatwa pulau komododi Nusa Tenggara Timur,

terutama melindungi komod. Selain komodo ada juga kakak

tua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa.

d. Suaka marga satwa Pulau Mojo di sumbawa untuk meindungi

kakak tua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan dan rusa.

e. Suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur, melindungi

babi hutan, banteng, orang hutan dan rusa.



f. Suaka margasatwa Perairan Sungai Mahakam di Kalimanta

Timur Untuk melindungi ikan pesut.

b. Kawasan pelestarian alam

Kawasan peledtarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu.

Fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutanraya,

dan taman wisata alam.

1. Taman Nasional merupakankawasan pelestarianalam sesuai dengan

ekosistem aslinya. Contoh taman nasional yang ada di indonesia

adalah sebagai berikut.

a. Taman Nasional Gunung Leuser di Nangroe Aceh Darussalam di

taman ini dilindungi orang utan, gajah , harimau loreng, harimau

tutul, mawas, beruang madudan lain sebagainya.

b. Taman Nasional Kerinci Seblat di perbatasan empat provinsi, yaitu

sumatra barat, jambi sumatra selatan, dan bengkulu. Luasnya

mencapai1.375.394,87 hektar.

c. Taman nasional Way kambas di Propinsi Lampung. Taman nasiona

ini merupakan ekosistem gajah dan badak.

d. Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Taman nasional

ini merupakan habitat asli badak bercula satu.

2. Taman Hutan Raya

Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam yang

fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan.

Taman hutan raya dapat bersifat alami atau buatan dan berjenis asli

atau bukan asli. Contoh taman hutan raya adalah Kebun Raya.

3. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian dengan

tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan

reaksi alam. Kawasan yang dijadikan sebagai taman wisata alam

memiliki keindahan alam adalah baik keindahan tubuhan, hewan

maupun keindahan alam yang mempunyai corak khas.

2. Pelestarian Ex-situ

Pelestarian ex-situ adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan

di luar habitat aslinya. Cara pelestarian ini dilakukan karena habitat asli



hewan dan tumbuhan tersebut telah rusak. Pelestarian secara ex-situ dapat

dilakukan dengan rehabilitasi, penangkaran, serta budidaya hewan dan

tumbuhan.

a. Rahabilitasi

Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam

atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya , misalnya i kandang

piaraan. Setelah melalui rehabilitasi, hewan dapat dilepas kembali ke

habitat aslinya.

b. Penangkaran

Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contohnya

adalah penangkaran penyu.

c. Budidaya tumbuhan

Budidaya tumbuhan dapat ilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani

meupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang

mepunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya

ini diperlukan untuk penelitian, pembiakan, dan sebagai tempat prestasi.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Pendekatan : lingkungan

Metode : aktif  learning

Model : Group Investigasi

Media : papan tulis, spidol

Sumber : buku pendamping (IPA Kelas 6)

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Fase

Kegiatan

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Pendidikan

Karakter

Kegiatan

Awal (5

menit)

1. Guru memberikan

salam mengabsen

siswa dan

memotivasi siswa

untuk mengikuti

kegiatan belajar

dengan apersepsi

1. Siswa menjawab salam

salam dan menjawab

pertanyaan guru,guru

berharap jawaban siswa

atas apersepsi

“jumlahnya jarang dan

menjadi langka”

Rasa ingin tahu

dan berani

mengemukakan

pendapat



“kenapa

dinosaurus

sekarang tidak

bisa ditemukan

dan hanya

menjadi

dongeng?” (3

menit )

2. Guru menuliskan

materi yang akan

dipelajari (1

menit)

3. Guru

menyebutkan

indikator yang

dicapai (1 menit)

2. Siswa menyimak dan

mencatat topik yang akan

dipelajari

3. Siswa menyimak indikator

yang disebutkan guru

Kegiatan

Inti (50

Menit)

1. Guru menjelaskan

materi secara global

(10menit)

2. Guru  membagi

siswa menjadi 2

kelompok kecil yang

beranggotakan 3-4

orang (5 menit)

1. Siswa menyimak

penjelasan materi

dari guru

2. Siswa

melaksanakan

intruksi guru

rasa ingin tahu



3. Guru menjelaskan

maksud

pembelajaran dan

tugas kelompok (2

menit)

4. Guru memanggil

ketua-ketua untuk

satu materi tugas

yaitu identifikasi

tumbuhan dan

hewan yang hampir

punah di Indonesia

sedangkan kelompok

lain membahas

materi usaha

pelestarian makhluk

hidup yang hampir

punah tersebut (3

menit)

5. Guru membimbing

kegiatan investigasi

dari studi literatur

dan diskusi

kelompok (25 menit)

3. Siswa menyimak

penjelasan guru

dan siap dengan

tugas

kelompoknya

4. Masing-masing

ketua kelompok

melaksanakan

intruksi guru

Toleransi,

percaya diri

dan kerja keras



6. Usai diskusi dengan

kelompok masing-

masing, guru

memberikan

penjelasan singkat

sekaligus

memberikan

kesimpulan hasil

investigasi

kelompok (5 menit)

5. Masing-masing

kelompok

membahas materi

yang sudah ada

secara kooperatif

berisi penemuan

6. Siswa

menyimak

penjelasan

investigasi dari

guru

Tanggung

jawab, toleransi

dan percaya

diri

Penutup 1. Guru

memberikan post

test secara lisan

terkait materi

yang diajarkan

(2 menit )

2. Guru bersama

siswa

menyimpulkan

materi pelajaran

(1 menit)

3. Guru

memberikan

aplikasi berupa

“Untuk menjaga

kelestarian

makhluk hidup

maka gemar-

1. Siswa

menjawab

post tes dari

guru sesuai

intruksi dari

guru

2. Siswa

bersama guru

menyimpulka

n materi

pelajaran

3. Siswa

menyimak

aplikasi dari

guru

Percaya diri

dan rasa ingin

tahu



gemarlah

merawat

tumbuhan dan

hewan yang ada

disekitar kita. (1

menit )

4. Guru mengakhiri

pelajaran dengan

memberi

penugasan untuk

mempelajari

materi yang telah

di pelajari untuk

latihan soal

paket hal 75-75

dan evaluasi

Ulangan Harian

serta latihan

UAS ganjil pada

pertemuan

selanjutnya serta

mengucapkan

salam (1 menit)

4. Siswa

menyimak

penugasan

dari guru dan

menjawab

salam

VIII. PENILAIAN

A. Kognitif

B. Afektif

C. Psikomotor

Jember, 26 September 2012

Mengetahui



Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107

PERTEMUAN KE 8

LATIHAN SOAL PAKET HAL 75-76

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf  a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar.

1. Hewan dan tumbuhan yang hampir punah sering disebut hewan dan

tumbuhan...........

a. Jangka

b. Langka

c. Aneh

d. Istimewa



2. Tumbuhan yang dilindungan di Provinsi Bengkulu dan merupakan bunga terbesar

di dunia adalah......................

a. Anggrek

b. Mawar

c. Raffesia arnoldii

d. Melati

3. Hewan yang hanya dapat ditemui di Ujung Kulon, Banten adalah...............

a. Komondo

b. Gajah

c. Badak bercula satu

d. Orang utan

4. Pelestarian sumber daya alam sesuai dengan habitat aslinya disebut...................

a. Pelestarian in- situ

b. Pelestarian ex-situ

c. Pelestarian alami

d. Pelestarian ekosistem

5. Berikut ini yang bukan usaha pelestarian sumber daya alam adalah.................

a. Taman kota

b. Taman nasional

c. Cagar alam

d. Suaka marga satwa

6. Faktor yang dapat menyebabkan hewan  terancam punah adalah..............................

a. Pembentukan hutan lindung

b. Penangkaran hewan langka

c. Penanaman pohon

d. Penebangan pohon

7. Bunga bangkai adalah contoh tumbuhan langka. Bunga bangkai berasal

dari..................

a. Sumatra

b. Jawa

c. Kalimantan

d. Sulawesi

8. Tempat perlindangan khusus bagi hewan langka adalah.....................

a. Hutan wisata



b. Cagar alam

c. Suaka marga satwa

d. Taman nasional

9. Contoh tumbuhan  yang hampir punah adalah.....................

a. Bunga mawar

b. Bunga melati

c. Bunga bangkai

d. Bunga kenanga

10. Contoh pelestarian ex situ adalah..........................

a. Penangkaran

b. Taman nasional

c. Hutan lindung

d. Cagar alam

B. Isilah titik- titik di bawah ini dengan jawaban yang benar

1. Suaka margasatwa komodo terdapat di........................

2. Daerah yang  hewan dan tumbuhan dilindungi oleh undang- undang

disebut..............

3. Badak bercula satu dilindungi di....................

4. Suaka Margasatwa Gunung Leuser ada di.......................

5. Cagar alam yang dikenal dengan nama kerajaan burung adalah.................

C. Kerjakan soal-soal di bawah ini sesuai perintah

1. Mengapa banyak tumbuhan  dan hewan terancam punah?

2. Sebutkan dua cara pelestarian sumber daya alam!

3. Sebutkan usaha pemerintah untuk melestarikan tumbuhan dan hewan langka!

4. Sebutkan tiga hewan yang terancam punah!

5. Sebutkan tiga tumbuhan yang terancam punah!

Kunci Jawaban

Soal A

1. B

2. C

3. C

4. A

5. A



6. D

7. A

8. C

9. C

10. A

Soal B

1. Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur

2. Cagar Alam

3. Taman Nasional Ujung Kulon Banten

4. Nanggroe Aceh Darussalam

5. Cagar Alam Pulau Dua Jawa Barat

Soal C

1. Karena banyak perburuan liar, penebangan hutan dan pemanfaatan

makhluk hidyp yang berlebihan

2. Insitu dan eksitu

3. Dengan mengadakan penagkaran, pengadaan cagar alam, taman

nasioonal dll

4. Badak bercula satu, burung cenderawasih dan komodo

5. Bunga bangkai, eboni dan Raffesia arnodii

Jember, 27 September 2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107

PERTEMUAN KE 9 ULANGAN HARIAN KE 2

ULANGAN HARIAN

IPA SD KELAS 6

Nama:

Kelas:

Isilah pertanyaan  di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Apa yang  dimaksud dengan ekosistem!

2. Jelaskan komponen abiotik dan biotik serta berikan masing –masing contoh dari kedua

komponen tersebut!



3. Tentukan macam-macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan

ekosistem!

4. Apa yang akan terjadi apabila penebangan hutan terjadi secara terus- menerus!

5. Sebutkan bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk

kehidupan manusia!

6. Apa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan?

7. A. Tumbuhan apa saja yang hampir punah di Indonesia, sebutkan!

B. Hewan  apa saja yang hampir punah di Indonesia, sebutkan!

8. Berbagai usaha telah banyak dilakukan manusia untuk mencegah kepunahan. Tolong

kelompokkan usaha pelestarian secara:

a. Insitu

b. Eksitu

9. Jelaskan apa yang dimaksud pelestarian Makhluk hidup!

10. Berikan alasan Anda, mengapa kita perlu menjadi pelestarian hewan dan tumbuhan yang

hampir punah di Indonesia!

Kunci Jawaaban

1. Tempat terjadinyan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.

2. Komponen abiotik: lingkungan yang berupa makhluk tak hidup, contoh: air, udara,

cahaya matahari, dan tanah.

Komponen biotik: lingkungan yang berupa dari makhluk hidup, contoh: makhluk

hidup.

3. Penebangan dan perbakaran hutan

Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan

Perburuan liar

Perusakan terumbu karang

Pembangunan industri

Penggunaan kendaraan bermotor

Pengeboran minyak bumi

Pembuangan limbah dan sampah

4. Tidak ada yang dapat menyerap air maka terjadi banjir, longsor.



5. Bagian- bagian hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia: Gading gajah,

Kulit ular, Kayu jati, dan  Kayu cendana.

6. Tumbuhan yang hampir punah di Indonesia : Rafflesia arnoldii, Eboni, Kayu besi,

Bunga Bangkai.

7. Hewan yang hampir punah di Indonesia: burung Cenderawasih, Burung Jalak Bali,

Badak Bercula Satu, Babirusa, Orang Utan, Komodo.

Kelangkaan hewan dan tumbuhan disebabkan oleh:

4. Penggunaan tumbuhan dan hewan yang berlebihan

5. Perburuan dan penangkapan hewan liar

6. Penebangan pohon langka

8. Insitu : pelestarian makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Contohnya: suaka alam

Eksitu : pelestarian makhluk hidup di luar  habitat aslinya. Contohnya: rehabilitasi

9. Pelestarian Makhluk hidup : upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan

makhluk hidup agar tidak punah.

10. Agar makhluk hidup yang ada d indonesia ini tidak berkurang jumlahnya sehingga

makhluk hidup tidak menjadi langka

Jember, 1 Oktober  2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA

Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107

Pertemuan 10: Pembahasan  ulangan harian dan pengayaan materi pelestarian

makhluk hidup

1. EKOSISTEM: Tempat terjadinyan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan

lingkungannya.

2. Komponen abiotik: lingkungan yang berupa makhluk tak hidup, contoh: air, udara,

cahaya matahari, dan tanah.

Komponen biotik: lingkungan yang berupa dari makhluk hidup, contoh: makhluk

hidup.

3. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem:



Penebangan dan perbakaran hutan

Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan

Perburuan liar

Perusakan terumbu karang

Pembangunan industri

Penggunaan kendaraan bermotor

Pengeboran minyak bumi

Pembuangan limbah dan sampah

4. Tidak ada yang dapat menyerap air maka terjadi banjir, longsor.

5. Bagian- bagian hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia: Gading gajah,

Kulit ular, Kayu jati, dan  Kayu cendana.

6. Tumbuhan yang hampir punah di Indonesia : Rafflesia arnoldii, Eboni, Kayu besi,

Bunga Bangkai.

7. Hewan yang hampir punah di Indonesia: burung Cenderawasih, Burung Jalak Bali,

Badak Bercula Satu, Babirusa, Orang Utan, Komodo.

8. Kelangkaan hewan dan tumbuhan disebabkan oleh:

a. Penggunaan tumbuhan dan hewan yang berlebihan

b. Perburuan dan penangkapan hewan liar

c. Penebangan pohon langka

9. Insitu : pelestarian makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Contohnya: suaka alam

Eksitu : pelestarian makhluk hidup di luar  habitat aslinya. Contohnya: rehabilitasi

Pelestarian Makhluk hidup : upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan

makhluk hidup agar tidak punah.

10. Agar makhluk hidup yang ada d indonesia ini tidak berkurang jumlahnya sehingga

makhluk hidup tidak menjadi langka.

Jember, 2  Oktober  2012

Mengetahui

Kepala TPA Guru Mapel IPA



Siti Habibah, S. P Aini Maskuro

NIP : NIM :0910211107

Pertemuan 11: Latihan UAS ganjil

Latihan ulangan tengah semester 1

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau  d  didepan jawaban yang benar.

1. Contoh ciri khusus pada hewan yang berfungsi untuk menyelamatkan diri dari

musuhnya adalah:

a. Kulit cacing berlendir

b. Burung memiliki pundi-pundi udara

c. Cecak memutuskan ekornya

d. Kaki bebek berselaput



2. Kelelawar dapat terbang. Hewan ini dikelompokkan.

a. Serangga

b. Burung

c. Mamalia

d. Reptil

3. Ciri khusus pada kelelawar pada saat tidur adalah:

a. Membunyikan suara

b. Melebarkan sayapnya

c. Sayapnya menutupi tubuh

d. Menggantng dengan sayap terbalik

4. Pada umumnya kelelawar mencari makan pada:

a. Pagi hari

b. Siang hari

c. Sore hari

d. Malam hari

5. Kemampuan kelelawar untuk mengetahui arah terbang dan keadaan

lingkungannyadengan menggunakan adaptasi yang disebut:

a. Mimikri

b. Ekolokasi

c. Kamuflase

d. Adaptasi

6. Pernyataan yang benar mengenai cecak adalah:

a. Mengetahui arah makananya dengan menggunakan bunyi

b. Memiliki kaki pendek dan berselaput

c. Memiliki telapak kaki yang menonjol dan bergaris

d. Memiliki lidah pendek dan lengket

7. Tumbuhan kantong semar memerangkap mangsanya serangga dengan mendapatkan

a. Oksigen

b. Nitrogen

c. Karbon dioksida

d. Karbon monoksida

8. Tumbuhan kejora termasuk tumbuhan pemakan:

a. Jamur

b. Tumbuhan lain



c. Hewan dan tumbuhan

d. Serangga

9. Bentuk daun tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah:

a. Kecil dan tipis

b. Tipis dan berongga

c. Lebar dan tipis

d. Kecil dan tebal

10. Makhluk hidup berusaha melestarikan jenisnya dilakukan dengan cara

a. Tumbuh dan berkembang

b. Berkembangbiak

c. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya

d. Memenuhi kebutuhan hidupnya

11. Semua manusia tentu masa pubertas. Perubahan bentuk tubuh pada masa pubertas

berfungsi:

a. Menjaga kesehatan tubuh

b. Persiapan hidup mandiri

c. Persiapan untuk menghasilkan keturunan

d. Menambah tinggi dan berat tubuh

12. Berikut ini yang merupakan ciri perempuan memasuki masa pubertas:

a. Suara bertambah menjadi lebih besar dan usia telah memasuki 12 tahun

b. Pertumbuhan payudara dan menstruasi

c. Membesarnya jakun dan pertumbuhan badan

d. Pertumbuahn badan dan usia telah mencapai 12 tahun

13. Menstruasi pada perempuan menandakan bahwa

a. Tidak lama lagi akan hamil

b. Usianya telah tua

c. Berfungsinya alat perkembangbiakan

d. Ada gangguan pada organ pencernaan

14. Pelebaran pinggul pada perempuan menandakan:

a. Kurang olahraga

b. Terlalu banyak makan

c. Pertumbuhan tidak normal

d. Persiapan tubuh untuk melahirkan

15. Pada umumnya masa pubertas terjadi pada usia:



a. 7-10 tahun

b. 11-13 tahun

c. 14-18 tahun

d. 19-25 tahun

16. Kura-kura berkembang biak dengan cara:

a. Membelah diri

b. Bertelur

c. Melahirkan

d. Bertelur dan melahirkan

17. Burung berkembangbiak dengan cara:

a. Fragmentasi

b. Vivipar

c. Ovipar

d. Ovovvipar

18. Kelelawar berkembangbiak dengan cara:

a. Bertelur

b. Melahirkan

c. Bertelur dan melahirkan

d. Fragmentasi

19. Kelompok hewan yang menyusui disebut:

a. Melata

b. Amfibi

c. Unggas

d. Mamalia

20. Pada pertumbuhan dan perkembangbiakan generatif terjadi melalui peristiwa:

a. Pembibitan dan pencangkokan

b. Pencangkokan dan penyerbukan

c. Penyerbukan dan pembuahan

d. Pembuaahan dan pembibitan

21. Pada tumbuhan alat perkembangbiakan generatif terdapat pada:

a. Akar

b. Bunga

c. Buah

d. Biji



22. Bagian bunga yang merupakan tempat terjadinya penyerbukan ditunjuk dengan

nomor:

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

23. Berikut ini yang dapat membantu proses penyerbukan adalah:

a. Udara

b. Angin

c. Cahaya matahari

d. Panas matahari

24. Kentang berkembangbiak secara vegetatif dengan:

a. Tunas adventif

b. Umbi akar

c. Umbi batang

d. Umbi lapis

25. Perkembangbiakan setek dengan menggunakan pucuk daun dapat dilakukan pada:

a. Mawar

b. Melati

c. Singkong

d. Cocor bebek

26. Benda-benda berikut yang merupakan konduktor adalah;

a. Kaca dan kayu

b. Kayu dan besi

c. Besi dan tembaga

d. Kain dan kertas

27. Dedy membuat kopi panas, agar tidak kepanasan ketika memegang gelas yang berisi

kopi panas, gelas yang digunakan tidak terbuat dari bahan:

a. Kaca

b. Keramik

c. Alumunium

d. Plastik

28. Berikut yang merupakan cara yang kurang tepat untuk mengawetkan makanan adalah:

a. Dicuci dan diletakkan ditempat terbuka



b. Dipanaskan kemudian dikalengkan

c. Dikurangi kandungan airnya

d. Disimpan dalam lemari pendingin

29. Perkaratan besi dapat diatasi dengan:

a. direndam air

b. didinginkan

c. dipanaskan

d. dicat

30. agar makanan tetap hangat, makanan itu harus dibungkus dengan:

a. timah

b. kertas

c. plastik

d. aluminium foil

31. tumbuhan paku berkembangbiak dengan:

a. tunas

b. spora

c. umbi

d. geragih

32. contoh tumbuhan yang memiliki tunas pada akar:

a. cemara dan sukun

b. cocor bebek dan teh

c. pisang dan bambu

d. tebu dan alang-alang

33. kumpulan hewan berikut berkembangbiak dengan melahirkan adalah:

a. kuda dan buaya

b. kura-kura dan kelinci

c. lumba-lumba dan sapi

d. katak dan cecak

34. jahe berkembangbiak dengan cara:

a. setek

b. okulasi

c. rizhoma

d. geragih

35. penggunaan pupuk buatan yang berlebihan secara tidak langsung dapat menyebabkan



a. tanaman air tumbh subur

b. air menjadi keruh

c. kadar nitrogrn meningkat

d. kematian ikan.

36. Uap air akan berubah menjadi air jika mengalami:

a. Pemanasan

b. pendinginan

c. Penguapan

d. Pembekuan

37. Warna berikut yang menyerap panas paling baik adalah:

a. Merah

b. Putih

c. Hitam

d. Ungu

38. Panci digunakan untuk memanaskan air, oleh karena itu panci dibuat dari bahan:

a. Kayu

b. Logam

c. Plastik

d. Kertas

39. Payung memiliki sifat tidak tembus air, relatif ringan dan tahan lama. Oleh karena itu

payung dibuat dari bahan:

a. Kertas

b. Kayu

c. Plastik

d. Karet

40. Cara mengembangbiakkan tanaman seperti gambar di bawah ini yaitu dengan:

a. Enten

b. Okulasi

c. Cangkok

d. Menempel

Kunci Jawaban

1. C

2. C

3. D



4. D

5. B

6. D

7. B

8. D

9. A

10. B

11. C

12. B

13. C

14. D

15. A

16. D

17. C

18. B

19. D

20. C

21. B

22. D

23. B

24. C

25. D

26. C

27. D

28. B

29. D

30. D

31. B

32. A

33. C

34. C

35. C

36. B

37. C

38. B

39. C

40. C
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