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CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP 

 
1. Bernapas, oksidasi makanan menghasilkan energi, m`hirup O2, m`ngeluarkan CO2 dan uap air 
manusia: paru-paru, ikan: insang, cacing: kulit, serangga: trakea, tumbuhan: stomata (pd daun) dan 
lentisel (pd batang) 
 
2. Bergerak, scara aktif: cepat dan dapat b`pindah tempat (manusia dan hewan) diatur oleh otot dan 
tulang, scara pasif: lambat, gerak ditempat, sebagai respon thd rangsang (tumbuhan) 
 
3. Tumbuh dan Berkembang   
Tumbuh: b`tambahnya ukuran dan volume tubuh sbg akibat dr b`tambahnya sel, sifatnya dpt diukur 
(kuantitatif) dan tak dpt kembali ke ukuran semula (irreversibel). Contoh: tinggi badan, batang pohon 
melebar, p`kecambahan, dll. 
Berkembang: proses menuju k`dewasaan, mulai berfungsinya organ tubuh khususnya organ reproduksi, 
sbg akibat dr diferensiasi. Sifatnya tak dpt diukur (kualitatif). Contoh: menstruasi dan mimpi basah 
(manusia), b`bunga dan b`buah (tumbuhan). 
Factor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan: 
-internal: gen dan hormone 
-eksternal: nutrisi, cayaha, suhu dan kelembaban 
 
4. Berkembang biak 
Tujuannya melestarikan jenis, dpt scara generatif\kawin\seksual: 2 induk, terjadi fertilisasi, sifat 
anak bervariasi atau scara vegetatif\tak kawin\aseksual: 1 induk, tak ada fertilisasi, sifat anak=sifat 
induk  
 
5. Membutuhkan nutrisi 
Makhluk hidup autotrof: dpt m`buat makanan sendiri dgn fotosintesis(tumbuhan b`klorofil), b`peran 
sbg produsen dlm ekosistem 
Makhluk hidup heterotrof: tak dpt m`buat makanan sendiri, memakan organisme lain(manusia, hewan, 
jamur), b`peran sbg konsumen pd ekosistem 
 
6. Mengeluarkan zat sisa 
Manusia: ekskresi: paru-paru (CO2), ginjal (urin), hati (pigmen empedu: bilirubin dan biliverdin), kulit 
(keringat dan minyak). Defekasi: feses melalui anus 
Tumbuhan: stomata, lentisel dan hidatoda (gutasi: menetesnya titik air dari tepi daun karena udara 
lembab) 
 
7. Iritabilitas, peka thd rangsang 
Manusia dan hewan: sistem saraf 
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Tumbuhan: gerak endonom (rangsang dalam), gerak etionom (rangsang luar), gerak higroskopis 
(perubahan kadar air) 
 

KLASIFIKASI 
 
Klasifikasi: p`ngelompokan makhluk hidup kedalam tingkatan-tingkatan (takson) tertentu berdasarkan 
persamaan bentuk tubuh, fungsi tubuh dan cara reproduksi 
Tujuan:1.Menyerhanakan makhluk hidup yg beranekaragam 
            2.Memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup 
 
Takson pd tumbuhan  
KI-ngdom, takson tertinggi, p`samaan sedikit 
DI-visio (dganti Phyllum pd hewan) 
C-lasis 
O-rdo 
Fa-milia 
Ge-nus 
S-pecies, takson terendah, p`samaan banyak 
  
Bapak taksonomi Carollus Linnaeus, pembuat nama ilmiah dengan sistem tata nama ganda (binomial 
nomenklatur) dgn ktentuan sbg berikut: 
1. Nama ilmiah tdr dr 2 kata 
2. Huruf pertama kata pertama harus kapital, huruf lainnya kecil semua 
3. Penulisan nama ilmiah harus dimiringkan \ditebalkan\ digarisbawahi scara terpisah 
4. Kata pertama mewakili genus, kata kedua mewakili species 
Contoh: Oryza sativa (padi), Zea mays(jagung), Musa paradisiaca(pisang) 
 
Klasifikasi 5 kingdom, oleh Robert Whittaker 
1. Monera 
*makhluk hidup uniselluler\bersel satu 
*prokariot/ tak punya membran inti 
*mempunyai dinding sel 
Contoh: bakteri dan alga hijau-biru 
 
2. Protista 
*makhluk hidup uniselluler 
*eukariot/punya membran inti 
Contoh: alga b`sel satu, Protozoa (*Pseudopodia/sarcodina/h.kaki semu 
Cont: Amoeba sp. *Ciliata/h.Bulu getar, cont: Paramaecium sp.*Flagellata/h.Bulu cambuk, cont: 
Trypanosoma brucei (pnyebab pnyakit tidur). *Sporozoa/tak punya alat gerak, cont: Plasmodium vivax 
(pnyebab pnyakit malaria)) dan Myxomycota (jamur lendir) 
 
3. Fungi 
*tak b`klorofil 
*makhluk hidup uniselluler atau multiselluler (bersekat/septum dan punya hifa, kump hifa = miselium) 
1. Phycomycota, cont: Rhyzopus oryzae (pbuat tempe), Rhyzopus stolonifer (parasit roti) 
2. Ascomycota, cont: Penicillium notatum (phasil antibiotik penisilin), Aspergillus wentii (pbuat kecap), 
Aspergillus oryzae (pbuat tempe), Piedra hortai (pnyebab infeksi kepala), Saccharomyces cerevisiae 
(pbuat roti, tape dan bir) 
3. Basidiomycota, cont: Auricularia polytricha (jamur kuping), Volvariela volvacea (jamur merang), 
Amanita muscarina (jamur payung bracun)  
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4. Deuteromycota, cont: Monila sitophyla (jamur pbuat oncom), Candida albicans (pnyebab pnyakit 
kelamin) 
 
4. Plantae 
*makhluk hidup multiseluler 
*memiliki klorofil dan dinding sel 
 
 
 
 
 
 

 

Plantae/Plantarum 

Thallophyta  
(Tumbuhan tidak berpembuluh) 

Cormophyta  
(Tumbuhan berpembuluh) 

Bryophyta 
(Tumbuhan Lumut) 

Alga Makro
(Macroalgae) 

Pterydophyta
(Tumbuhan Paku) 

Spermatophyta
(Tumbuhan biji) 

Angiospermae
(Tumbuhan biji tertutup) 

Gymnospermae 
(Tumbuhan biji terbuka) 

Monokotil
(Tumbuhan Biji keping 1) 

Dikotil 
(Tumbuhan Biji keping 2) 

Tumbuhan biji (Spermatophyta) 
*Tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) 
Ciri: Biji tak ditutupi daging buah, tidak mempunyai perhiasan bunga, alat kelamin berupa stobillus 
jantan/betina, akar serabut, batang berkambium, fertilisasi tunggal. 
Contoh: Cycadales, pakis haji (Cycas rumpii). Ginkoales, Ginko biloba. Gnetales, Melinjo (Gnetum 
gnemon). Coniferales, Damar (Aghatis alba), pinus (Pinus merkusii), Cemara (Arraucaria cunninghamii) 
*Tumbuhan biji tertutup (Angiospermae) 
Ciri: biji tertutupi daging buah, fertilisasi ganda 
 Monokotil/keping 1 Dicotil/keping 2 
Tulang 
daun 

Sejajar, daun pita Menjari / menyirip 
  
 

Batang  Tak berkambium, tak 
bercabang tapi beruas-
ruas 

Berkambium, 
bercabang, tak 
beruas-ruas 

Mahkota 
bunga 

Kelipatan 3 Kelipatan 4/5 

Akar  Serabut Tunggang  
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Pembuluh  Menyebar  

 
 

Teratur  

 
5. Animalia 

a. Hewan tak bertulang belakang (Invertebrata/avertebrata) 
Ciri: sistem rangka luar (eksoskeleton), saraf pusat terletak pada bagian perut dekat 
pencernaan, sistem peredaran darah terbuka, darah tidak mempunyai hemoglobin. 
Invertebrata terdiri dari Coelenterata (hewan berongga), Porifera (hewan berpori), Mollusca 
(hewan bertubuh lunak), Arthrophoda (hewan berbuku-buku), Echinodermata (hewan berkulit 
duri), Vermes (cacing) 
 
b. Hewan bertulang belakang (vertebrata) 
Ciri: sistem rangka dalam (endoskeleton), saraf pusat terletak di otak dan sumsum tulang 
belakang, sistem peredaran darah tertutup, darah mengandung hemoglobin. 
Vertebrata terdiri dari Pisces (ikan), Amphibia (katak dan salamander), Reptilia (hewan melata), 
Aves (burung dan unggas) dan Mamalia (hewan menyusui). 
Pisces, Amphibia, Reptilia termasuk hewan poikilotermik, sedangkan Aves dan Mama lia termasuk 
homoitermik.  

 
 

 
KERAGAMAN PADA TINGKAT ORGANISASI KEHIDUPAN 

 
           Sel→ jaringan → organ→ sistem organ → organisme 
 
1. Sel → unit atau satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup 
   Penyusun sel : 
a. Membran  
b. Sitoplasma  
c. Inti sel 
d. Organel                 
→ Mitokondria 
→ Retikulum endoplasma (kasar dan halus)  
→ Ribosom  
→ Badan golgi  
→ Lisosom 
→ Plastida  
→ Vakuola  
→ Mikrofilamen dan Mikrotubuli  
 
2. Jaringan 
→ sekelompok (kumpulan) sel yg mempunyai asal, struktur, dan fungsi yg sama 
3. Organ 
→ kumpulan beberapa jaringan yg bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu 
4. Sistem organ 
→ beberapa macam organ yg bekerja sama untuk melakukan fungsi hidup tertentu 
 
PERBEDAAN ANTARA SEL HEWAN DAN SEL TUMBUHAN 
NO FAKTOR PEMBEDA SEL HEWAN SEL TUMBUHAN 
1.  Dinding sel - √ 
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2.  Plastida - √ 
3. Sentromer (Sentriol) √ - 
4.  Vakolula banyak, ukuran kecil satu, ukuran besar 
5.  Cadangan makanan berupa lemak berupa amilum atau pati 
 
 
KOMPONEN EKOSISTEM, PERAN DAN INTERAKSINYA 
 

           Individu → populasi → kominitas → ekosistem → biosfer  
 

1. Satuan makhluk hidup 
a. Individu 
Individu dalam ekosistem dapat diartikan sebagai makhluk hidup tunggal atau sendiri. 
b. Populasi 
Populasi adalah semua individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. 
 
c. Komunitas 
komunitas adalah kumpulan macam-macam populasi yang terdapat pada tempat tertentu dalam 
waktu tertentu. 
 
d. Ekosistem 
ekosistem adalah kumpulan kesatuan lingkungan hidup tempat berlangsungnya hubungan saling 
ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotic maupun 
lingkungan abiotik 
Komponen biotik  
Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup (organisme).  
Komponen abiotik 
Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati, seperti tanah, air, 
udara, suhu, cahaya matahari dan iklim.  
e. Biosfer 
biosfer adalah kumpulan dari ekosistem yang terdapat di permukaan bumi. 
 
2. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan 
a. Rantai makanan 
rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu.  
Rumput → ulat → katak → ular → elang 
    (1)          (2)        (3)        (4)        (5) 
                         Pengurai  
                             (6) 
 
Keterangan:  
(1) Rumput sebagai produsen 
(2) Ulat sebagai konsumen tingkat I (herbivora) 
(3) Katak sebagai konsumen tingkat II (karnivora) 
(4) Ular sebagai konsumen tingkat III (karnivora) 
(5) Elang sebagai konsumen tingkat IV (karnivora) 
(6) Pengurai adalah bakteri pengurai dan jamur organisme  
 

b. Jaring-jaring makanan 
beberapa rantai makanan yang saling bertautan membentuk jaring-jaring makanan. 
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c. Piramida makanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produsen 

Konsumen I 

Konsumen II 

Konsumen 
III 

Konsumen 
 IV 

Tumbuhan hijau 

Karnivora  

Karnivora II 

Karnivora  
III 

Karnivora  
IV 

Tingkat 
trofik V 

Tingkat 
trofik IV 

Tingkat 
trofik III 

Tingkat 
trofik II 

Tingkat 
trofik I 

d. Simbiosis 
Pola-pola interaksi yang terjadi secara erat dan khusus diantara dua makhluk hidup yang berlainan 
jenis disebut SIMBIOSIS. Macam-macam simbiosis : 
1.  Mutualisme, hubungan antar simbion yang saling menguntungkan. 
2.  Komensalisme, hubungan antar simbion dimana salah satu simbion diuntungkan dan simbion 

lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. 
3.  Parasitisme, hubungan antar simbion dimana salah satu simbion diuntungkan dan simbion 

lainnya dirugikan.  
 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
 
1. Hutan 
Hutan mempunyai fungsi sebagai pengatur suhu lingkungan, kelembaban, cadangan air, tempat hidup 
berbagai satwa liar, penyedia oksigen dan produsen bagi kehidupan, menghambat banjir, mencegah 
erosi, penghasil buah dan kayu, dan sebagai paru-paru bumi.  
Tindakan pengrusakan hutan yg dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 
a. Hutan menjadi terbuka dan gundul 
b. Punahnya berbagai jenis hewan, tumbuhan dan mikroorganisme di dalam hutan 
c. Suhu lingkungan meningkat 
d. Timbulnya erosi, banjir dan tanah longsor 
e. Tidak adanya penyaringan udara oleh pohon-pohon di hutan 
 
2. Pencemaran lingkungan  
a. Pencemaran air 
Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air. Bahan pencemar tersebut di antaranya 
limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah dari daerah pertanian. 
Dampak dari pencemaran air antara lain punahnya organisme di dalam ekosistem air, blooming alga dan 
enceng gondok, ikan (hewan air) yang tercemar dapat meracuni orang yang menkonsumsinya. 
b. Pencemaran udara 
Pencemaran udara terjadi karena adanya penambahan komponen bahan kimia di udara atau terjadi 
bahan kimia yang membahayakan bagi manusia atau makhluk hidup lain di sekitarnya 
dampak dari pencemaran udara antara lain timbulnya efek rumah kaca dan adanya hujan asam. 
c. Pencemaran tanah 
pencemaran tanah adalah masuknya polutan bahan cair atau bahan padat ke suatu areal tanah. Polutan 
adalah bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran (polusi). 
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Pencemaran tanah dapat membunuh mikroorganisme, hewan dan tumbuhan sehingga akan mengganggu 
jaring-jaring makanan. 
 
 

HUBUNGAN KEPADATAN POPULASI MANUSIA TERHADAP LINGKUNGAN 
 
1. meningkatnya kebutuhan air bersih dan udara bersih 
2. meningkatnya kebutuhan pangan 
3. meningkatnya kerusakan lingkungan 
4. menurunnya Daya dukung lingkungan 
5. Ketersediaan lahan 
6. Kesejahteraan 
7. meningkatnya pencemaran lingkungan  
 
Upaya mengatasi masalah lingkungan 
1. Pengendalian laju kependudukan (KB, transmigrasi) 
2.  Pengelolaan lingkungan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEM GERAK PADA MANUSIA 
 

Alat gerak pada system gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif, 
karena tulang tidak mungkin bergerak tanpa adanya penggerak yaitu otot. Sedangkan tulang merupakan 
alat gerak pasif. 
 
                                                                                                 → rawan hyalin  
                                                                         → tulang rawan → rawan elastin 
                                                                                                 → rawan serabut 
               → bahan pembentuknya 
                                                                                                 → tulang kompak  
TULANG                                                            → tulang keras 
                                                                                                 → tulang spons (berongga) 
                                    → tulang pipa 
               → bentuknya → tulang pipih 
                                    → tulang pendek  
                                                         
Sendi adalah persambungan tulang atau hubungan antar tulang.  
 
                 Sendi mati (sinartrosis) 
SENDI      Sendi kaku (amfitrosis) 
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                 Sendi gerak (diartrosis) 
                             Sendi peluru; gerakannya kesegala arah 
                             Contoh pada gelang bahu 
                             Sendi engsel; gerakannya terbatas hanya satu arah 
                             Contoh pada siku dan lutut 
                             Sendi putar; gerakannya berputar (rotasi) 
                             Contoh tulang atlas pd tengkorak thd tulang pemutar 
                              Sendi pelana; gerakannya kedua arah 
                              Contoh ujung tulang antara ibu jari tangan dengan tulang  
                              telapak tangan. 
Jenis dan ciri sel otot  
No. Cirri  Otot polos Otot lurik  Otot jantung 
1. Bentuk  Gelendong (pipih) 

 

Silindris (tabung) 

 

Silindris bercabang 

 
2. Inti Satu ditengah Banyak di pinggir Satu di tengah 
3. Bekerja Secara tak sadar sadar Tak sadar 
4. Terdapat pada Organ dalam 

tubuh 
rangka jantung 

5.  Reaksi lambat cepat cepat 
 

Mekanisme kerja otot  
Otot yang bergerak hanya ke satu arah atau hanya membengkokkan suatu sendi disebut otot fleksor, 
sedangkan otot yang meluruskan kembali disebut otot ekstensor.Otot antagonis adalah dua otot yang 
kerjanya berlawanan, misarnya otot bisep dan otot trisep. Otot sinergis adalah otot yang bekerja 
secara bersamaan, misalnya pada saat telapak tangan menengadah atau menelingkup. 
 
Kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia 
Kelaian tulang yang disebabkan oleh kebiasaan buruk dibagi menjadi 3: lordosis, kifosis dan skoliosis. 
Gangguan otot karena serangan organisme dapat berupa tetanus dan atrofi otot, sedangkan gangguan 
karena aktivitas misalnya kaku leher, kram, dan atrofi.  
 

SISTEM PEMCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA 
Macam-macam nutrisi tubuh: 
a. Karbohidrat 

karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembentuk zat makanan lain, menjaga 
keseimbangan asam dan basa, serta berperan dalam pembentukkan struktur sel, jaringan, dan organ 
tubuh.  
b. Protein 

protein berfungsi sebagai pembangun tubuh, mengganti sel-sel yang rusak dengan 
pembentukkan sel-sel baru, dan sebagai sumber energi jika karbohidrat dan lemak makanan tidak cukup 
(tidak ada). 
Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati adalah protein yang 
berasal dari tumbuhan.  
c. Lemak 
fungsi lemak: sumber energi terbesar, pelarut vitamin A,D,E,K, sebagai cadangan makanan yg disimpan 
di bawah kulit, sebagai pelindung organ dalam tubuh, sebagai isolator bawah kulit untuk melindungi 
tubuh dari kedinginan dan menghindari hilangnya panas tubuh 
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d. Garam mineral 
Fungsi garam mineral adalah sebagai zat pembangun dan zat pengatur 
Garam mineral dan vitamin dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tapi memiliki peranan yang 
penting untuk tubuh. Kalsium (Ca), Fosfor (P), Klorida (Cl), Natrium (Na), Kalium (K), Besi (Ferum/Fe), 
Yodium (I), Flourin (F) 
e. Vitamin  
Berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, mempertahankan fungsi jaringan supaya normal dan 
sebagai ko-enzim, Vitamin larut dlm air   vit B dan vit C. Vitamin larut dalam lemak VitA, Vit D, Vit E 
dan Vit K 
f. Air 
Air merupakan komponen utama dan terbesar di dalam tubuh manusia. 
Fungsi air: sebagai bahan pelarut zat makanan, pelarut vitamin, mempercepat reaksi tubuh, bahan 
pengangkut zat sisa pembakaran yg tak terpakai, memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh, 
mengatur panas tubuh. 
 
Uji makanan 
1. Makanan yg mengandung amilum apabila ditetesi dengan lugol → biru tua  
2. Makanan yg mengandung glukosa apabila ditetesi benedick → merah bata 
3. Makanan yg mengandung protein bila ditetesi biuret → ungu 
 
Sistem pencernaan makanan 
Percernaan dibagi dua macam: percernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. 
 
    Mulut → Gigi  
                  Lidah 
                  Kelenjar ludah: enzim ptyalin, karbohidrat → glukosa 

        
       Kerongkongan, gerak peristaltik 

                                            ↓ 
                                      Lambung:  Renin, protein susu → kasein  
                                                       Pepsin, protein → pepton  
                                                       HCl (asam klorida), membunuh kuman 
                                                                                    aktifkan pepsinogen 
                                    Usus halus:  Usus  duabelas jari (duodenum)  
                                                       Lipase, lemak → asam lemak dan gliserol 
                                                      Tripsin, protein → asam amino 
                                                      Amilase, karbohidrat → glukosa 
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                                                        Usus kosong (jejunum) 
                                                        Usus  penyerapan (ileum), penyerapan sari makanan  

          Usus besar  mengatur kadar air, tempat pembusukan makanan           

Katup trikuspid

 Bilik kan

Serambi kana

Katup paru-paru 

Vena kava superior 

 Vena kava infe

Vena pulmonalis 

                                            ↓ 
                                         Anus 

SISTEM PERNAFASAN PADA MANUSIA 
 
Reaksi pernafasan: 
C6H12O6  +  6O2 → 6CO2  +  6H2O + energi 
 
Urutan pernapasan: 
Rongga hidung → faring→ laring→ trakea→ bronkus→ bronkiolus →alveolus 
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Berdasarkan caranya, pernafasan dibagi menjadi dua yaitu  
- pernafasan dada menggunakan tulang rusuk dan tulang dada 
- pernafasan perut menggunakan otot-otot diafragma 
Banyak pernafasan setiap menit (frekuensi pernafasan) dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas 
(kegiatan), posisi tubuh. 
 
Udara pernafasan:          
Udara pernafasan(tidal)         0,5 Liter 
Udara sisa (residu)                 1     liter              
Udara suplementer                 1,5  liter  
Udara komplementer              1,5  liter 
Kapasitas total: 4,5 liter 
Kapasitas vital: 3,5 liter 
 
Kelainan pada saluran pernafasan antara lain: asfiksi, asidosis, asma, bronchitis, difteri, efisema, 
influenza, pneumonia, TBC, dan wajah adenoid (wajah terkesan bodoh). 
Gangguan karena merokok: kelainan fungsi paru-paru, kanker paru-paru, TBC, bronchitis dsb. 
 

SISTEM PEREDARAN PADA MANUSIA 
 

a. jantung 
Terletak di rongga dada sebelah kiri, antara paru-paru kiri dan kanan 
Fungsi : sebagai alat pemompa darah dan pusat system peredaran darah 

Jantung berdenyut ketika otot jantung berkontraksi, banyaknya denyut jantung per menit 
pada setiap orang berbeda-beda, terganyung pada usia, berat badan, jenis kelamin, kondisi tubuh dan 
aktivitas (kegiatan). 

Tekanan darah (tensi) adalah tekanan yang timbul akibat kerja jantung untuk memompa darah. 
Tekanan darah normal orang dewasa adalah 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika bilik 
berkontraksi, disebut sistol, sedangkan nilai 80 menunjukkan tekanan darah ketika bilik relaksasi, 
disebut diastole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Pembuluh darah 

pembuluh darah berfungsi sebagai saluran-saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke 
seluruh tubuh dan dari tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi (arteri), 
pembuluh balik (vena) dan pembuluh kapiler. 
Perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik 
No. Pembeda Pembuluh nadi (arteri) Pembuluh balik (vena) 
1. Letak Agak kedalam,tersembunyi Di dekat permukaan tubuh 
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dari permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan 

2.  Dinding pembuluh Tebal, kuat, elastis Tipis dan kaku 
3. Arah aliran darah Dari jantung Menuju jantung 
4.  denyut terasa Tidak terasa 
5.  katup Hanya satu di dekat 

jantung 
Banyak di sepanjang 
pembuluh 

6. Jika terluka Darah memancar kuat Darah hanya menetes 
 
2. Darah 

Plasma darah merupakan bagian yang cair dan berwarna kuning muda, mengandung fibrinogen 
dan serum, berfungsi sebagai pengangkut zat, makanan, sisa metabolisme, dan berbagai hormon.  

Sel darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih dan keping-keping darah. Sel darah 
merah mengandung haemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen, sel darah putih berfungsi untuk 
melindungi tubuh dari kuman penyakit dan benda-benda asing yang masuk kedalam tubuh, sedangkan 
keeping-keping darah berfungsi pada proses pembekuan darah 
Proses pembekuan darah 

 
 
 
 
 
 
 

trombosit 

protrombin 

fibrinogen 

vit. K dari Ca2+ trombokinase

trombin

fibrin

3. golongan darah  
Carl Landsteiner menggolongkan darah pada manusia berdasarkan ada-tidaknya aglutinogen yaitu 
sebagai berikut. 

1. golongan darah A, apabila di dalam darahnya terdapat aglutinogen A. 
2. golongan darah B, bila di dalam darahnya terdapat aglutinogen B 
3. golongan darah AB, bila dalam darahnya terdapat aglutinogen A dan B 
4. golongan darah O, bila di dalam darahnya tidak terdapat aglutinogen. 
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Contoh penyakit pada system transportasi adalah jantung koroner, AIDS, ambeien, anemia, 
hemofilia, hipertensi, leukemia, leucopenia,, leukositosis, talasemia, varises. 
 
peredaran limfa 

Getah bening (limfa) adalah cairan berwarna kekuningan, berisi sel-sel darah putih, keping 
darah dan fibrinogen. Limfa mempunyai fungsi dalam transfer substansi zat antar sel, jaringan, dan 
darah, penyerapan lemak dari usus halus, menghancurkan bakteri secara fagosit, menghasilkan sel 
limfosit pada kelenjar limfa dan menghasilkan zat antibodi.  

Paru-paru Tubuh

   Jantung 

     Keterangan : 
     Bagian dari jantung  
     S. Ka : Serambi Ka
     S. Ki : Serambi Kiri 
     B. Ka: Bilik Kanan 
     B  Ki : Bilik Kiri 
 

nan 
S.Ka S.Ki 

B.Ka B.Ki 

Paru-paru Tubuh

   Jantung 

     Keterangan : 
     Bagian dari jantung  
     S. Ka : Serambi Kanan 
     S. Ki : Serambi Kiri 
     B. Ka: Bilik Kanan 
     B  Ki : Bilik Kiri 
 

S.Ka S.Ki 

B.Ka B.Ki 
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SISTEM EKSKRESI PADA MANUSIA 
 

Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi 
oleh tubuh dan bersifat racun.  
1. organ-organ ekskresi 
a. hati 

hati mengeluarkan pigmen empedu(bilirubin dan biliverdin) yang berasal dari perombakan 
eritrosit. Selain sebagai organ ekskresi, hati juga berfungsi untuk membunuh kuman dan menawarkan 
racun yang masuk ke tubuh, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan fibrinogen dan 
protrombin, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A dan tempat pembentukan urea. 
b. paru-paru 

Pada proses pernafasan dihasilkan zat sampah yaitu karbondioksida (CO2), dan uap air (H2O). 
karbondioksida dan uap air dikeluarkan kembali melalui paru-paru, sehingga  paru-paru disebut organ 
ekskresi. 
c. ginjal  

Ginjal berfungsi menyaring  zat-zat sisa yang terkandung dalam darah, yang kemudian 
dikumpulkan dalam bentuk urin dan dikeluarkan tubuh 

 
Tahapan pembentukan urin: 
1. Filtrasi, terjadi di badan malphigi (glomerulus dan kasula bowman) menghasilkan urin primer. 
2. Reabsorpsi, terjadi di tubulus proximal, menghasilkan urin sekunder 
3. Augmentasi, terjadi di tubulus distal, menghasilkan urin yang sesungguhnya 
Urutan pembuangan urin: 
Glomerulus → kapsul bowman → tubulus proximal→ lengkung Henle →tubulus distal  → tubulus 
kolektifus → rongga ginjal → saluran ginjal (ureter) → kantung kemih (vesika urinaria) → saluran 
pembuangan urin (uretra) 
 
 
Gangguan pada ginjal karena adanya serangan virus dan gangguan fungsi hormon. Contohnya Hepatitis 
(penyakit kuning) dan diabetes mellitus. Rusaknya ginjal akibat infeksi bakteri, cara makan yg salah dan 
kelainan abnormal. Contoh gagal ginjal, nefritis, diabetes insipidus, albuminaria dan batu ginjal. 

d. kulit 

www.ujiannasional.org
 

 



www.ujiannasional.org 
Kulit tersusun atas tiga lapisan, yaitu lapisan kulit ari (epidermis), lapisan kulit jangat (dermis) 

dan jaringan ikat bawah kulit. 
Pada lapisan dermis terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang mengeksresikan 

keringat dan minyak. 
 
 
 
 
 
 

SISTEM SARAF PADA MANUSIA 
 

Sistem koordinasi terdiri dari sistem saraf, sistem indra dan sistem hormon. berfungsi 
mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Saraf pada manusia mempunyai tiga fungsi utama 
yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai pengatur (pengendali) dan sebagai pusat pengendali tanggapan 
(reaksi). 
 
1. sel saraf (neuron) 
Saraf tersusun atas jaringan saraf dan jaringan tersebut tersusun atas sel-sel saraf Berdasarkan 
fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sel saraf sensoris, sel saraf motoris, dan sel 
saraf perantara (konektor). Sel saraf tersebut mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari seperti 
misalnya kita melakukan berbagai macam gerak, baik yang disadari, maupun gerak refleks  

 
Skema gerak biasa:  
Impuls → indra → saraf sensoris →  otak → saraf motoris → otot 
 
Skema gerak refleks: 
Impuls → indra → saraf sensoris → sumsum tulang belakang → saraf motoris → otot   
 
2. susunan saraf 

Susunan saraf pusat terdiri dari otak besar (serebrum), otak kecil (serebellum),  sumsum 
lanjutan (medulla oblongata)dan sumsum tulang belakang (medulla spinalis) 
Susunan saraf tepi merupakan serabut-serabut sarat yang terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak 
dan 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang. 
Susunan saraf tidak sadar (autonom) terdiri atas susunan saraf simpatik dan susunan saraf 
parasimpatik. Kerja saraf simpatik dan parasimpatik saling berlawanan. 
Beberapa fungsi susunan saraf simpatik dan parasimpatik adalah sebagai berikut: 
No, Fungsi saraf simpatik Fungsi saraf parasimpatik 
1. Mempercepat denyut jantung Memperlambat denyut jantung 
2.  Memperlebar pembuluh darah Mempersempit pembuluh darah 
3.  Mempertinggi tekanan darah Menurunkan tekanan darah 
4.  Mengerutkan limfa Mengembangkan limfa 
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5. Memperlebar bronkus Mempersempit bronkus 
6. Memperlambat gerak periktaltik Mempercepak gerak peristaltic 
 
 
Sistem indra 
Sistem indra terdiri dari: mata, hidung, telinga, kulit dan lidah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tulang pendengaran 

Martil Landasan Sanggurdi Saluran setengah lingkaran 

Tingkat oval/jorong 
Saraf pendengaran 

Rumah siput/koklea 

Vestibula 

Tingkat bundar 

Gendang pendengaran 

Saluran eustachius 

Saluran telinga 

Daun telinga  
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Sistem hormon 
Kelenjar-kelenjar hormone: 

1. Hipofisis anterior: GH, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH 
Hipofisis intermediet: MSH 
Hipofisis posterior: Oksitosin dan ADH 

2. Tiroid: tiroksin 
3. Paratiroid: parathormon dan kalsitonin 
4. Pulau langerhans (pancreas): insulin dan glukagon 
5. Kelenjar adrenal: adrenalin 
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6. Gonad (kelamin): 

a. testis: testosterone 
b. ovarium: estrogen dan progenteron 

 
 

STRUKTUR DAN FUNGSI TUBUH TUMBUHAN 
 

Jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan, antara lain: 
A, Jaringan meristem → ujung akar dan ujung batang 
Sifat sel selalu aktif membelah dan membentuk jaringan lain. Fungsi: pertumbuhan (primer dan 
sekunder) dan perkembangan. 
B. Jaringan pelindung (epidermis) 
Jaringan terluar pada tumbuhan. Selapis sel pipih berderet rapat tanpa ruang antar sel. Fungsi: 
melindungi permukaan tumbuhan dari gangguan fisik. Epidermis ada yang dilapisi kutikula → untuk 
membatasi penguapan 
C. Jaringan dasar (parenkim) 
Tersusun atas sel-sel besar berdinding tipis, struktur tidak beraturan dan tak rapat sehingga terdapat 
ruang antar sel. Fungsi: tempat fotosintesis (parenkim daun), tempat penyimpanan cadangan makanan ( 
parenkim batang dan akar). 
D. Jaringan penyokong → fungsi: menegakkan dan menyokong tumbuhan 
Terdiri atas kolenkim → terdapat pada batang muda, sel mengalami penebalan selulosa 
                  Sklerenkim → sel mati yang dindingnya telah mengalami penebalan lignin dan berlapis 
E. Jaringan pengankut (Floem dan Xylem) 
Xylem (pembuluh kayu) → mengangkut air dan mineral dari akar ke daun 
Floem (pembuluh tapis) → mengankut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan  
   
Struktur tumbuhan terdiri dari organ utama/pokok (akar, batang, daun) dan organ tambahan (bunga, 
buah, biji) 
1. Akar 
Fungsi: melekatkan dan menopang tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, tempat 
menyimpan cadangan makanan, membantu pernapasan (akar napas).  
2. Batang 
Fungsi: menyokong tumbuhan, lintasan pengangkutan air dan sari makanan, tempat penyimpanan 
cadangan makanan. 
3. Daun → tempat terjadinya fotosintesis 
4. Bunga 
Fungsi: alat reproduksi generatif 
Alat kelamin jantan → benang sari, alat kelamin betina → putik 
- Bunga lengkap: mempunyai alat kelamin (benang sari dan putik) dan perhiasan bunga (mahkota dan 
kelopak bunga) 
- Bunga sempurna (berumah satu): mempunyai kedua alat kelamin dalam satu bunga 
 

GERAK PADA TUMBUHAN 
 
1. Gerak autonom (Endonom) 
Gerak yg belum diketahui penyebabnya secara pasti, diperkirakan karena rangsangan yg berasal dari 
dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh: gerak mengalirnya sitoplasma dalam sel tumbuhan. 
 
2. Gerak Etionom 
Gerak yg disebabkan rangsangan luar, terbagi menjadi: 
a. Tropisme → gerak sebagian tubuh tumb. yg arahnya dipengaruhi oleh rangsang 
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Gerak mendekati rangsang → tropisme positif 
Gerak menjauhi rangsang → tropisme negative 
- Cahaya: fototropisme (batang tumbuh mendekati cahaya) 
- Gravitasi: geotropisme (akar tumbuh menuju pusat bumi) 
- Zat kimia: kemotropisme (gerak akar mendekati mineral dalam tanah) 
- Sentuhan: tigmotropisme ( tumbuhan merambat membelit pagar) 
- Air: hidrotropisme (akar tumbuh mencari air) 
b. Nasti → gerak sebagian tubuh tumb. yg arahnya tak dipengaruhi rangsang 
- Cahaya: fotonasti (mekarnya bunga pukul empat (Mirabilis) dan bugan matahari) 
- Suasana gelap: niktinasti (menutupnya daun tumbuhan kacang-kacangan (polong2an) 
- Sentuhan: tigmonasti/seismonasti (menutupnya daun putrid malu (Mimosa pudica)) 
- Suhu: termonasti (mekarnya bunga tulip di musim semi) 
- Beberapa rangsang: Nasti kompleks (menutup dan membukanya stomata)  
c. Taksis → gerak seluruh tubuh tumb. yg arahnya dipengaruhi rangsang 
- Cahaya: fototaksis (Euglena (alga bersel satu) bergerak kearah cahaya) 
- Zat kimia: kemotaksis (gerak sperma mendekati ovum) 
 
3. Gerak Hidroskopis  
Gerak bagian tumbuhan karena perubahan kadar air dari sel-sel tumbuhan. Missal: pecahnya kulit buah 
tumbuhan polong-polongan. 
 
 

NUTRISI DAN TRANSFORMASI ENERGI PADA TUMBUHAN 
 
Tumbuhan hijau adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri (autotrof). Proses 
pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di daun (jaringan palisade) disebut fotosintesis.  
Fotosintesis dilakukan oleh klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari (klorofil berfungsi  
menangkap energi cahaya matahari). Bahan baku fotosintesis: karbondioksida dan air.  
Hasil fotosintesis: glukosa dan oksigen. 
 
                           sinar matahari 

CO2 + H2O        →         C6H12O6 + O2 
                                   klorofil 

Faktor-faktor yg mempengaruhi fotosintesis: 
- faktor ekternal: cahaya, suhu, karbondioksida, air 
- faktor internal: klorofil, bentuk daun, letak daun  
 
Bila daun ditetesi oleh lugol (iodium) menghasilkan warna biru tua. Hal tersebut menujukkan bahwa 
daun tersebut mengandung zat tepung hasil dari fotosintesis. 
  
SISTEM REPRODUKSI 
 
Reproduksi atau perkembangbiakan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. 
 
Sistem reproduksi pada manusia: 
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Alat reproduksi wanita: 
1. ovarium 
2. osteum tube 
3. oviduk 
4. uterus  
5. vagina 
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Alat reproduksi pria: 

1. skrotum 
2. testis 
3. epididimis 
4. vas deferens 
5. vesikula seminalis 
6. penis 

 
sel kelamin betina (ovum) dan sel kelamin jantan (sperma) di 
bentuk dalam suatu proses pembentukan gamet (gametogenesis) 
melalui pembelahan secara mitosis dan meitosis. 
 
Hormon reproduksi: 

1. wanita: estrogen, progesterone, prolaktin, oksitosis. 
2. pria:testosterone dan androgen 
 

fertilisasi adalah proses peleburan ovum dan sperma yang terjadi di ovidukdan menghasilkan zigot 
(bakal individu baru) 
 
Lapisan perkembangan embrio: 

a. ectoderm 
b. mesoderm 
c. endoderm 

 
bagian-bagian embrio: 

1. korion 
2. plasenta 
3. tali pusar 
4. kantung kuning telur 
5. amnion 
6. alantois 
 
penyakit reproduksi: 
1. gonorrhea 
2. sifillis 
3. herpes 
4. candidiasis 
5. AIDS 

 
System reproduksi pada tumbuhan: 
Sistem reproduksi secara generatif 
Alat reproduksi pada tumbuhan adalah bunga, putik adalah alat reproduksi betina dan benang sari 
adalah alat reproduksi jantan. 
Macam-macam bunga: 

1. bunga sempurna 
2. bunga tak sempurna 
3. bunga lengkap 
4. bunga tak lengkap 
 
penyerbukan: jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik 
macam-macam penyerbukan: 
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1. autogami 
2. geitonogami 
3. allogami 
4. bastar 
 
macam-macam cara penyerbukan: 
1. anemogami 
2. hidrogami 
3. ornitogami 
4. entomogami 
5. kiropterogami 
6. malakogami 
7. antropogami 
 
pembuahan: peristiwa peleburan uvom dan inti generatif (sperma) 
 macam pembuahan: 
1. pembuahan tunggal terjadi pada Gymnospermae 
Inti generatif + ovum → zigot 
 
2. pembuahan ganda terjadi pada Angiospermae 
Inti generatif + ovum → zigot 
Inti generatif 2 + inti kandung lembaga sekunder → endosperm 
 

System reproduksi vegetatif alami: Rhizoma, stolon, umbi lapis, umbi akar, umi batang, tunas dan tunas 
adventif. 
System reproduksi vegetatif buatan: mencangkok, okulasi, kopulasi, merunduk dan stek. 
 
System reproduksi pada hewan 

a. Vertebrata 
pada vertebrata reproduksi berlangsung secara generatif melalui pembuahan 
Fertilisasi eksternal terjadi pada pisces dan amphibian 
Fertilisasi internal terjadi pada repltilia, aves dan mamalia 

 
b. Invertebrate 
Reproduksi generatif: 
1. hermaprodit: makhluk yang memiliki dua alat kelamin (berkelamin ganda) 
a. hermaprodit sejati: cacing pita 
b. hermaprodit semu: hydra dan bekicot 
2. Konjugasi: peleburan sel gamet yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya, contoh: 

paramaecium dan spirogyra 
 
Reproduksi vegetatif: 
1. membelah diri 
2. pembelahan binner 
3. pembentukan spora 
4. bertunas 
5. fragmentasi 
6. partenogenesis 
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KELANGSUNGAN HIDUP MAKHLUK HIDUP 
 

a. Reproduksi : kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan 
Tujuannya melestarikan jenis, dpt scara generatif\kawin\seksual: 2 induk, terjadi fertilisasi, sifat 
anak bervariasi atau scara vegetatif\tak kawin\aseksual: 1 induk, tak ada fertilisasi, sifat anak=sifat 
induk  

 
b. Adaptasi: penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. 
- adaptasi morfologi: adaptasi bentuk tubuh 
- adaptasi fisiologi: adaptasi fungsi tubuh 
- adaptasi tingkah laku 

 
c. Seleksi alam: gejala alam seperti gempa, gunung meletus dan persaingan antar individu dapat 

menyebabkan suatu organisme mati dan punah 
 
GENETIKA 
Genetika: ilmu yang mempelajari pewarisan sifat 
Hereditas: pewarisan sifat genetic orang tua kepada keturunannya 
 
Sifat organisme: 

1. sifat tampak (fenotip) 
2. sifat tak tampak (genotip): 
a. resesif 
b. dominant 
c. intermediet 
 

Kromosom: pembawa factor penentu sifat (gen) 
Gen: factor penentu atau yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat 
Macam kromosom: autosom dan gonosom 
 
 
 
Alel: pasangan gen yang mewakili satu sifat beda tertentu, dibedakan menjadi: 

1. homozigot 
2. heterozigot 

 
gamet: gen yang terpisah dengan pasangannya 
rumus mencari jumlah gamet= 2n (n: jumlah sifat bedaa) 
rumus mencari macam/kombinasi/variasi gamet=  2n (n: jumlah alel heterozigot) 
 
persilangan (hibridisasi): perkawinan dua individu yang memiliki sifat beda 

1. monohybrid: satu sifat beda 
a. hukum dominant penuh menghasilkan perbandingan keturunan F2 
- Genotip : 1 : 2 : 1 
- Fenotip: 3 : 1  
b. hukum intermediet menghasilkan perbandingan keturunan F2 
- genotip: 1 : 2 : 1 
- fenotip: 1 : 2 : 1 
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2. dihibrid: dua sifat beda 
c. hukum dominant penuh menghasilkan perbandingan keturunan F2 
- Genotip : 1:2:1:2:4:2:1:2:1 
- Fenotip: 9:3:3:1 
d. hukum intermediet menghasilkan perbandingan keturunan F2 
- Genotip : 1:2:1:2:4:2:1:2:1 
- Fenotip: 1:2:1:2:4:2:1:2:1 

 
 
BIOTEKNOLOGI 
 
Bioteknologi: ilmu terapan yang mempelajari prisip-prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau 
bagian organisme untuk menghasilkan produk yang digunakan untuk kepentingan hidup manusia. 
 

1. bioteknologi peternakan: 
a. hibridisasi 
b. inseminasi buatan (kawin suntik) 
2. bioteknologi pertanian: 
a. kultur jaringan: teknik perkembangbiakan tanaman dengan menanam jaringan atau sel 

tumbuhan pada media agar nutrisi sehingga dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru yang utuh 
b. hidroponik: teknik penanaman pada medium air 
c. aeroponik: teknik penanaman pada medium udara 
d. iradiasi: teknik rekayasa genetika dengan penyinaran 
 
Rekayasa genetika: suatu cara mengganti atau menambah DNA dan organisme lain ke susunan DNA 
asli dalam suatu sel dari suatu organisme 
 
Penggunaan mikroorganisme: 
1. penghasil makanan, contoh: Aspergillus wentii, Rhizopus oligosprorus, Neurospora sitophila, 

Saccharomyces cereviseae, Saccharomyces tuac, Aspergillus oryzae, Acetobacter xylinum, 
Streptococcus citrivorus, Lactobacillus bulgaricus. 

2. penghasil obat, contoh: Penicillium notatum, Streptomyces griseus, Cephalosporium 
acremonium. 

3. penghasil asam amino, contoh: Spirulina, Chlorella, Saccharomyces Cereviseae, Candida utilis, 
Corynebacterium glutamicum. 

4. penghasil energi, contoh: bakteri pengurai pada lambung sapi dan ragi 
5. untuk meningkatkan produksi pertanian, contoh: Bacillus thuringiensis, Azotobacter, 

Rhizobium. 
6. untuk menangani pencemaran, contoh: bakteri khemolitotrof 
7. untuk industri tambang, contoh: Thiobacillus ferroxidan, Acinebacter calcoaceticus.  

 
 

GETARAN DAN GELOMBANG 
 
 
RINGKASAN MATERI 
 
A. GETARAN 

Getaran adalah gerak bolak balik melalui lintasan yang sama dan melalui titik seimbang.  
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Pada gambar diatas titik kesetimbangannnya adalah B 
Gerakan benda dari A-B-C-B-A disebut satu getaran. 
Gerakan benda dari A-B-C disebut setengah getaran. 
Gerakan benda dari A-B disebut seperempat getaran. 
 
Istilah- istilah dalam getaran: 
• Periode (T) adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. 
• Frekuensi  (f) adalah banyaknya getaran yang dapat dilakukan dalam setiap detik. 
• Amplitudo (A) adalah simpangan terjauh suatu getaran dari titik setimbang. 
• Hubungan antara perioda dan frekuensi: 

 

f
T 1
=   atau  

T
f 1
=  

 
Dengan: 
T : periode (sekon) 
f : frekuensi (Hz) 

 
B. GELOMBANG 

Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terdiri dari lembah dan bukit atau 
terdiri rapatan dan regangan. 
istilah-istilah dalam gelombang: 
• Periode (T) adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. 
• Frekuensi  (f) adalah banyaknya gelombang setiap detik. 
• Amplitudo (A) adalah simpangan terjauh suatu gelombang dari titik setimbang. 
• Panjang gelombang (λ) adalah panjang satu gelombang 
• Cepat rambat gelombang (v) adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. 

Secara matematis dirumuskan : 
 

T
v λ
=  

 
Dengan: 
v : cepat rambat gelombang (m/s) 
λ  : panjang gelombang (m) 
T : periode gelombang (s) 

 
Jenis gelombang berdasarkan medium rambat: 
1. Gelombang mekanik 

Gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contoh : gelombang bunyi, 
gelombang tali, gelombang air. 

2. Gelombang elektromagnetik, 
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Gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Misalnya gelombang 
sinyal televisi 

 
Jenis gelombang berdasarkan arah rambat: 
1. Gelombang transversal, adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan 

arah getarnya. Contoh gelombang tali, gelombang air, gelombang elektromagnetik. 
 
 

A 

B 

C 

D 

G 

F 

E 

1 λ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Satu puncak adalah dari A ke C atau E ke F dan satu lembah adalah dari C ke E 
Satu gelombang adalah jarak dari A ke E (terdiri satu puncak satu lembah) 

 
2. Gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah 

getarnya. 
 

 
Sumber : arifkristanta.wordpress.com 

 
Dari gambar terlihat bahwa arah getaran slinki searah dengan arah rambatannya 
Satu panjang gelombang adalah jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau 
jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. 
 

ALAT OPTIK 
 
RINGKASAN MATERI 
 
Alat optik adalah alat penglihatan manusia, baik alamiah maupun buatan. 
Alat optik alamiah adalah mata dan alat optik buatan adalah alat bantu penglihatan manusia 
untuk mengamati benda-benda yang tidak dapat dilihat jelas dengan mata. Yang termasuk alat 
optik buatan diantaranya adalah kacamata, kamera, lup, mikroskop, teropong, dan periskop. 
 
A. MATA 
Mata merupakan alat optik yang membantu kita untuk melihat. 
Mata mempunyai lensa yang dapat dicembung-pipihkan sehingga semua benda yang dilihat 
mata, bayangannya jatuh di retina, bayangan ini bersifat : nyata, terbalik, dan diperkecil. 
 
1. Bagian-bagian Mata 
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 Lensa mata 

kornea 

pupil 

iris 
Otot lensa 
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Gambar Bagian Mata 

 
a. Kornea mata : melindungi bagian dalam. 
b. Iris : mengatur besar kecilnya pupil. 
c. Pupil : mengatur intensitas sinar yang masuk ke lensa mata. 
d. Lensa mata : membiaskan sinar agar terbentuk bayangan pada retina. 
e. Retina : sebagai layar untuk menangkap bayangan. 

 
2. Daya Akomodasi 

Kemampuan untuk membuat lensa mata lebih cembung atau lebih pipih disebut daya 
akomodasi mata. 
 
 Titik jauh mata (punctum remotum-PR) adalah titik atau jarak terjauh yang masih dapat 

dilihat jelas oleh mata yang tak berakomodasi. 
 Titik dekat mata (punctum proximum-PP) adalah titik atau jarak terdekat yang masih 

dapat dilihat jelas oleh mata yang berakomodasi maksimum. 
 

3. Cacat Mata 
Ada tiga macam cacat mata : 
a. Miopi (rabun jauh) 

Penderita rabun jauh dapat melihat benda-benda yang dekat, tetapi tidak dapat melihat 
benda-benda yang jauh secara jelas. 
Terjadi karena lensa mata membentuk bayangan jauh di depan retina. 
Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata negatif (berlensa 
cekung). 
 
Kekuatan kacamata negatif : 

= −
100P
PR

  PR dalam cm 

 
b. Hipermetropi (rabun dekat) 

Penderita rabun dekat dapat melihat benda-benda yang jauh, tetapi tidak dapat melihat 
benda-benda yang dekat dengan jelas. 
Tejadi karena lensa mata membentuk bayangan jauh di belakang retina. 
Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata positif (berlensa 
cembung). 
Kekuatan kacamata positif : 

= −
100P 4
PP

  PP dalam cm 

 
c. Presbiopi (mata tua) 

Penyebab presbiopi adalah karena berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut. 
Sehingga penderita ini tidak dapat melihat benda-benda yang jauh maupun dekat 
dengan jelas. 
Penyebab cacat mata ini adalah karena berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut. 
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Penderita presbiopi ditolong dengan kacamat bifokal (rangkap). Bagian atas berlensa 
negatif (untuk melihat benda yang jauh) dan bagian bawah berlensa positif (untuk melihat 
benda yang dekat). 

 
B. KAMERA 

Kamera ialah alat optik yang dapat membentuk gambar pada sebuah film. 
Bayangan benda oleh lensa kamera ditangkap pada film. Pupil pada kamera adalah celah 
yang dibentuk oleh diafragma (seperti iris pada mata) yang disebut aperture 
Sifat bayangan yang dibentuk kamera : nyata, terbalik, diperkecil. 

 
C. LUP 

Lup ialah alat optik yang dipakai untuk melihat benda-benda yang kecil sehingga tampak 
jelas dan tampak lebih besar. 
Lup hanya terdiri dari sebuah lensa cembung. 
Sifat bayangan pada lup : maya, tegak, dipebesar. 
 
Perbesaran Bayangan (M) : 
a. Mata berakomodasi 

Benda terletak di antara titik fokus F dan pusat optik O atau jarak benda so lebih kecil dari 
jarak fokus F. 
 

= +
snM 1
f

 

 
b. Mata tak berakomodasi 

Benda diletakkan tepat di titik fokus F. 
 

=
snM
f

 

 
D. MIKROSKOP 

Mikroskop sederhana terdiri atas dua buah lensa cembung (positif) : 
1. Lensa objektif : lensa positif yang berdekatan dengan benda. 

Sifat bayangan yang dihasilkan : nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan ini akan 
menjadi benda bagi lensa okuler. 

2. Lensa okuler : lensa positif yang berdekatan dengan mata, berfungsi sebagai lup. (fob < 
fok) 
Sifat bayangan yang dihasilkan : maya, terbalik, dan diperbesar. Bayangan ini 
merupakan bayangan akhir dari mikroskop. 
 

 Prinsip kerja mikroskop : 
 benda ada di ruang II (antara f dan 2f), bayangan nyata terbalik diperbesar. 
 bayangan oleh lensa objektif merupakan benda untuk lensa okuler. 
 lensa okuler dapat diatur sehingga benda diantara fokus (f) dan pusat optik.(O) 
 Lensa okuler selanjutnya berfungsi sebagai lup, menghasilkan bayangan maya, terbalik 

dan diperbesar. 
 
E. TEROPONG 

Teropong adalah suatu alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang 
letaknya jauh supaya kelihat dekat dan lebih jelas. 
Ada dua macam teropong : 

1. Teropong Bintang : digunakan untuk mengamati benda-benda luar angkasa. 
Terdiri atas lensa objektif dan lensa okuler. Bayangan akhir adalah bayangan yang 
dibentuk oleh lensa okuler.  
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Sifat bayangan akhir yang terbentuk adalah : maya, tegak, dan diperbesar. 
Perbesaran sudut teropong : 
 

= ob

ok

fM
f

  ; Rumus panjang teropong bintang (d) :  = +ob okd f f  

 
2. Teropong Bumi (Teropong Panggung) : digunakan untuk mengamati benda-benda di 

permukaan bumi yang letaknya jauh. 
Terdiri atas tiga buah lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa 
okuler. Posisi lensa pembalik berada diantara lensa objektif dan lensa okuler. 
Bayangan akhir yang ditangkap lensa okuler adalah : maya, tegak, dan diperbesar. 

 
F. PERISKOP 

Periskop merupakan alat optik yang biasa dipakai pada kapal selam. Digunakan untuk 
melihat benda-benda yang berada di permukaan laut. 
Perbedaan utama antara periskop dan alat optik lainnya adalah adanya 2 buah prisma 
siku-siku sama kaki  pada periskop. 
 
Fungsi prismma siku-siku sama kaki adalah sebagai pembelok bayangan dengan 
pemantulan sempurna. 
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