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1. Dengan membaca dan mengamati gambar, ananda dapat mendiskripsikan struktur tulang 

manusia, proses perkembangan tulang, dan  fungsi rangka dan otot pada manusia. 

2. Melalui kegiatan mengamati gambar, ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis tulang 

penyusun rangka sistem gerak manusia, dan mendeskripsikan jenis-jenis sendi yang bekerja 

pada saat melakukan aktifitas. 

3. Melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar, ananda dapat mendeskripsikan cara gerak 

hean pada masing-masing habitat. 

4. Dengan membaca, mengamati gambar, dan analisa data, ananda dapat menjelaskan 

keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. 

5. Melalui kegiatan praktikum, ananda dapat mendeskripsikan jenis-jenis gerak tumbuhan. 

6. Dengan membaca poster dan mengamati gambar, ananda dapat mengidentifikasi jenis gerak 

tumbuhan pada lingkungan sekitar. 

7. Dengan mengerjakan tugas proyek, ananda mampu membuat model tulang yang mengaami 

kelainan atau gangguan, mengidentifikasi jenis kelainannya, dan mendeskripsikan upaya 

pencegahanya. 

8. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring, ananda mengembangkan sikap objektif, 

jujur, kritis, dan tanggung jawab. 

 

 

Ananda bisa meminta bantuan dari orang tua dan guru untuk: 

 Memahami bahan ajar dari guru tentang kegiatan yang akan ananda lakukan, 

 Memahami konsep dan gambar yang ada dalam bahan ajar ini jika menemui kesulitan saat 

mempelajarinya, 

 Menyiapkan media/alat, bahan dan sumber belajar yang ananda butuhkan untuk kegiatan 

pembelajaran ini, 

 Menyelesaikan tugas yang diberikan dan meyerahkannya kepada guru sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan, baik secara langsung ataupu mengirimnya melalui link yang diberikan. 

  Gerak pada           Makhluk 
Hidup 



 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk belajar: 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang rangka pada sistem gerak manusia. 

 

Rangka pada Sistem Gerak Manusia 

 

Sistem gerak manusia disusun oleh tiga komponen penting yaitu: rangka, otot, dan 

sendi. Rangka merupakan alat gerak pasif karena sejatinya otot yang menggerakkan rangka, 

sehingga orang yang memiliki massa otot lebih besar lebih kuat bergerak dari pada yang 

memeiliki otot kecil. Namun jika tanpa rangka maka tubuh manusia hanya seperti onggokan 

lemak dan daging yang tidak bisa berdiri tegak, dan tidak akan ada yang melindungi organ-

organ penting di tubuh kita seperti: jantung, paru-paru, dan lain-lain. Rangka manusia disusun 

oleh sangat banyak tulang yang memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda, dan antara satu 

tulang denga yang lainnya dapat terhubung karena adanya sendi yang memungkinkan adanya 

pergerakan anatar tulang. 

Hubungan antara tulang itu ada yang memungkinkan adanya pergerkan tapi terbatas 

(amfiartosis) seperti hubungan antara tulang belakang, ada yang pergerakannya leluasa 

(diartosis). Namun ada juga yang tidak memungkinkan adanya pergerakan (sinartosis) seperti 

hubungan antara tulang pembentuk tengkorak kepala. 

Tulang penyusun rangka manusia merupakan benda yang keras, namun tidak memiliki 

ukuran dan jumlah yang tetap. Untuk lebih memahami mengenai hal ini mari Ananda 

perhatikan gambar struktur tulang manusia berikut ini. 

 
Sumber: http://hedisasrawan.blogspot.com/2018/10/struktur-tulang-manusia-artikel-lengkap.html  
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Gambar di atas adalah salah satu contoh dari tulang panjang, dan dapat Ananda lihat 

bahwa pada bagian terluar dari tulang dilindungi oleh periosteum. Periosteum berperan dalam 

perumbuhan dan perbaikan tulang karena pada periosteum terdapat pembuluh-pumbuluh 

darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. 

Pada gambar tersebut juga memperlihatkan ternyata tulang tidaklah mulus dan lurus 

saja, melainkan ada benjolan pada ujungnya, terdapat lekukan, tonjolan, berlubang-lubang 

seperti spons dan ada rongga di bagian tengahnya. Semuanya itu mememiliki bentuk yang 

berbeda-beda karena memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Bagian ujung yang menonjol 

dan berlekuk memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya otot, sementara rongga pada tulang 

atau yang disebut rongga medulla berfungsi sebagai tempat lewatnya pembuluh darah dan 

syaraf, dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum tulang. Sedangkan bagian 

tulang yang berlubang-lubang atau seperti spons pada ujung tulang tersebut menandakan 

bahwa pada bagian itu adalah tulang spons.  

Jika Ananda makan paha ayam, maka ananda akan menemukan strukur tulang seperti 

ini. Pada bagian ujung tulang diantara tulang spons biasanya berwarna kemerahan, hal ini 

dikarenakan pada bagian ini terdapat sumsum merah tulang yang berfungsi untuk 

menhasilkan sel-sel darah merah, sementara pada bagian tengah atau batang tulang warnanya 

kekuningan karena disini terdapat sumsum kuning tulang dan sebagian besar berisi lemak. 

Pada ujung tulang terdapat bagian tulang yang lunak atau lentur yang sering disebut sebagai 

tulang rawan (kartilago). Tulang rawan memiliki rongga yang berisi osteoblas (sel-sel 

pembentuk tulang) yang akan membentuk osteosit (sel-sel tulang). 

Beberapa bulan sebelum lahir, tulang manusia tersusun atas tulang rawan, kemudian 

tulang ini akan berkembang menjadi tulang keras secara bertahap. Namun, tidak semuanya 

yang berubah menjadi tulang keras, ada beberapa yang masih tetap menjadi tulang rawan 

seperti: tulang daun teling, tulang hidung, dan lain-lain. Proses perubahan tulang rawan 

menjadi tulang  keras disebut osifikasi, dan disamping mengalami osifikasi beberapa tulang 

juga mengalami fusi atau penggabungan tulang seperti tulang tengkorak dan tulang ekor. Fusi 

tulang ini menyebabkan semakin betambahnya usia jumlah tulang semakin berkurang 

sehingga ketika sudah dewasa jumlah tulang penyusun sistem rangka menjadi 206 tulang. 

Adapun proses osfikasi tulang manusia dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 
Sumber: https://apki.or.id/proses-pembentukan-tulang-osifikasi/  

https://apki.or.id/proses-pembentukan-tulang-osifikasi/


2. Berdasarkan penjelasan dan gambar diatas, deskripsikanlah proses perkembangan tulang atau 

proses osifikasi tulang melalui bubble map osifikasi berikut ini. Gunakan buku siswa dan/atau 

sumber reverensi lainnya untuk memahami peristiwa pada gambar tersebut. Jika masih 

menemukan kesulitan, mintalah bantuan orang tua atau gurumu untuk membantu memahami 

gambar dan menjelaskan cara mengisi bubble map.  

 

Bubble Map - Osifikasi 
 

 

 
 

 

3. Tunjukkan kepada guru, bubble map  yang telah Ananda isi untuk mendapatkan masukan. 

Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah bubble map tersebut pada aplikasi yang 

digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan teman-temanmu. 

4. Ananda telah mempelajari bahwa rangka manusia disusun oleh 206 tulang. Untuk mengetahui 

nama dan posisi tulang tersebut tersebut mari perhatikan gambar berikut ini. 

 

 



 
Sumber: https://materikimia.com/tulang-penyusun-rangka-manusia-dan-jumlahnya-beserta-nama-latinnya/  

 

 
Sumber: https://www.nidokna.com/2016/10/bagian-bagian-rangka-manusia.html  

 

5. Dari gambar di atas, dapat ananda lihat bahwa tulang-tulang penyusun rangka manusia 

memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, namun sesungguhnya berdasarkan bentuk 

dan ukurannya tulang dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis tulang. Untuk itu identifikasilah 

jenis-jenis tulang dari 10 tulang pada gambar diatas dengan cara mengisi tabel identifikasi 

tulang berikut ini. Gunakan buku siswa atau sumber referensi lainnya untuk lebih memahami 

ciri-ciri dari masing-masing jenis tulang tersebut. 

https://materikimia.com/tulang-penyusun-rangka-manusia-dan-jumlahnya-beserta-nama-latinnya/
https://www.nidokna.com/2016/10/bagian-bagian-rangka-manusia.html


  

Tabel Identifikasi Jenis-Jenis Tulang Penyusun Rangka Manusia 
 

No. Nama Tulang 

Jenis Tulang 

Tulang 

Panjang 

Tulang 

Pendek 

Tulang 

Pipih 

Tulang tak 

beraturan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

N 

 

6. Tunjukkan kepada guru, Tabel Identifikasi Jenis-Jenis Tulang Penyusun Rangka Manusia  

yang telah Ananda isi untuk mendapatkan masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran 

daring, unggah tabel tersebut pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari 

guru dan teman-temanmu. 

7. Amatilah arah pergerakan jenis-jenis sendi pada gambar berikut ini. 

 
Sumber: https://quizlet.com/id/392169916/sendi-diagram/  

https://quizlet.com/id/392169916/sendi-diagram/


8. Isilah tabel berikut berdasarkan pengamatan Ananda pada gambar di atas, dan gunakanlah 

buku siswa atau sumber referensi lainnya untuk membantu ananda mendeskripsikan ciri-ciri 

masing-masing sendi tersebut. 

Tabel Deskripsi Jenis-Jenis Sendi 
 

No Jenis Sendi Arah dan Jenis Gerakan Lokasi 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

a 

 

9. Setelah memahami deskripsi dari masing-masing jenis sendi pada sistem gerak manusia, 

identifikasilah jenis-jenis sendi yang bekerja dalam melakukan aktifitas berikut ini! 

 

Identifikasi Jenis Sendi pada Aktifitas Manusia 

 
 

 

 

Sendi: 
………………………. 

Sendi: 
………………………. 

Sendi: 
………………………. 

Sendi: 
………………………. 

Sendi: 
………………………. 

Sendi: 
………………………. 

Sendi: 
………………………. 

Sendi: 
………………………. 



 

10. Serahkanlah Tabel Deskripsi Jenis-Jenis Sendi dan Hasil identifikasi sendi pada aktifitas 

manusia kepada guru untuk mendapatkan masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran 

daring, unggah pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan 

teman-temanmu. 

 

 
 

Berikut ini adalah hubungan ukuran diameter pori terhadap kelenturan 

 

 
  
Sumber: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/berkala_fisika/article/viewFile/3081/2762 

 

Gambar di atas adalah gambaran berbagai jenis ukuran pori. Pori paling dibawah memiliki 

ukuran yang paling besar dan disebut paling buruk. Pori-pori merupakan ruangan yang berisi 

fluida atau zat yang mengalir. Seandainya pori-pori pada tulang spons pada struktur tulang 

manusia berbentuk bulat-bulat seperti yang ada pada gambar maka volume pori dapat 

dihitung dengan: 3

3

4
rv  , dimana r adalah jari-jari pori. Jadi semakin besar pori maka 

semakin besar volume fluida (air, udara, sel darah, ddl) yang ada di dalam tulang spons, 

sementara volume tulang penyangganya akan lebih kecil, sehingga tulang akan menjadi 

sangat rapuh. Namun jika pada ujung tulang bukanlah tulang spons melainkan tulang keras 

maka tulang akan mudah patah karena tidak elastis, sementara bagian ujung tulang 

merupakan tempat melekatnya otot dan akan mendapatkan tekanan dari tulang lain saat 

bergerak. Dari penjelasan ini Ananda dapat menemukan alasan kenapa tulang spons berada 

pada pada bagian ujung tulang, bukan pada bagian tengah tulang. 

 

 

 

Trik matematika 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/berkala_fisika/article/viewFile/3081/2762


 

 

 

 

 

 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang otot manusia. 

Otot pada Sistem Gerak Manusia 
 

Otot adalah alat gerak aktif yang memantu tubuh menjalankan tugasnya. Tidak ahnya 

untuk membantu kita berkedip, berjalan, mengangkat benda, atau mengunyah, tapi juga untuk 

membantu pencernaan hingga membantu kerja jantung mengalirkan darah. Otot melekat pada 

tulang atau organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, terutama 

menciptakan gerakan.  

Otot bergerak dengan memperpendek panjangnya, menarik tendon, dan menggerakkan 

tulang lebih dekat satu sama lain. Tendon adalah pita elastis kuat dari jaringan ikat yang 

mengikat otot ke tulang. Hampir semua gerakan tubuh adalah hasil dari kontraksi otot, kecuali 

gerakan sel perma, sel darah putih, dan gerakan silia di saluran napas. Untuk lebih memahami 

prinsip kerta otot ini perhatikanlah gambar berikut. 

 
Sumber: https://teks.co.id/sifat-kerja-otot-pada-manusia/  

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa otot bekerja dengan 2 prinsip, yaitu antagonis dan 

sinergis. Otot antagonis adalah otot yang menimbulkan gerak berlawanan. Dapat dilihat pada 

gambar (A) otot bisep membesar karena terjadi kontraksi, sementara otot trisep mengecil karena 

relaksasi sehingga kedua otot tersebut mendorong terjadinya gerakan yang berlawanan, yaitu otot 

bisep membengkokkan sementara otot trisep meluruskan. Sementara itu pada gambar (B) 

merupakan salah satu contoh otot yang bekerja secara sinergis yaitu antara otot trisep dan otot 

tulang lengan bawah. Keduanya berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya 

tidak berlawanan, yaitu sama-sama meluruskan. 

Otot ada yang bekerja dibawah kesadaran dan ada yang bekerja di luar kesadaran. Otot 

yang bekerja dibawah kesadaran kerjanya dapat dikendalikan apakah harus Ananda gerakkan 

atau tidak dalam menggerakkan otot-otot tersebut. Otot yang bekerja diluar kesadaran adalah 

otot yang bekerja tanpa harus Ananda kendalikan, seperti: otot-otot pada jantung, lambung, dan 
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pada organ lainnya. Disamping memiliki prinsip yang berbeda otot tersebut juga memiliki 

jaringan otot yang berbeda-beda, seperti gambar berikut: 

 

 
Sumber https://majalahpendidikan.com/jaringan-otot/  

2. Berdasarkan penjelasan dan gambar diatas deskripsikanlah cir-ciri masing-masing otot 

tersebut. Berikut ini terdapat tabel deskripsi otot manusia berikut ini yang dapat digunakan 

untuk mempermudah Ananda dalam mendeskrisikannya. Gunakanlah buku siswa atau sumber 

referensi lainnya untuk membantu Ananda dalam mengindentifikasi ciri-ciri otot tersebut. 

 

Tabel Deskripsi Jenis-Jenis Otot Manusia 

 

No. Indikator 
Jenis-Jenis Otot 

Otot Polos Otot Lurik Otot Jantung 

1. Bentuk 

 

   

2. Letak inti sel 

 

   

3. Prinsip kerja 

 

   

4. Posisi otot dalam tubuh 

 

   

V 

 

3. Ananda telah mempelajari kompenen-komponen penyusun sistem gerak manusia. 

Berdasarkan penjelasan materi dan kegiatan pembelajaran yang telah Ananda lakukan 

tersebut deskripsikanlah perbedaan fungsi rangka dan otot bagi manusia. Gunakanlah 

Diagram – Venn berikut untuk membantu Ananda mendeskripsikannya. 

https://majalahpendidikan.com/jaringan-otot/


4. Masukkanlah simbol-simbol pada kolom indikator ke dalam diagram venn, sesuai dengan 

keterkaitannya dengan 3 lingkaran pada diagram venn. Masukkan pada lingkaran rangka jika 

berhubungan dengan rangka, dan masukkan ke lingkaran otot jika berhubungan otot. Namun 

masukkan ke kolom persamaan jika indikator itu merupakan persamaan rangka dan otot. 

 

Diagram Venn – Perbedaan Fungsi Rangka dan Otot dalam 

Sistem Gerak Manusia 

 
 Indikator:  

 
 

A. Pondasi tubuh 

B. Alat gerak pasif 

C. Membantu pergerakan 

D. Membantu kerja jantung 

E. Alat gerak aktif 

F. Membantu sistem 

pernafasan 

G. Melindungi organ dalam 

H. Membantu proses 

pencernaan 

I. Tempat melekatnya otot 

J. Memproduksi sel darah 

merah 

K. Memberi bentuk tubuh 

L. Menjaga stabilitas tubuh 

M. Menjada postur tubuh 

A 

 

5. Serahkanlah Tabel Deskripsi Jenis-Jenis Sendi dan Hasil identifikasi sendi pada aktifitas 

manusia kepada guru untuk mendapatkan masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran 

daring, unggah pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan 

teman-temanmu. 

 

 

 

Ananda telah belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Mulailah untuk 

mengaplikasikannya dalam kehidupan dengan cara mengidentfikasi jenis tulang, 

sendi, dan otot yang bekerja pada saat ananda melakukan gerakan agar ananda 

mudah mengingatnya. Disamping itu jagalah kesehatan kompenen-kompenen 

sistem gerak tersebut. 

Ayo  terapkan 



 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang  Sistem Gerak pada Hewan 

 

Sistem Gerak pada Hewan 

Salah satu ciri hewat dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yaitu karena hewan dapat 

bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap hewan memiliki 

sistem gerak yang tidak sama. Hal ini dikarenakan hewan memiliki habitat yang berbeda-beda 

dalam menjalankan kehidupannya. Berdasarkan jenis habitatnya maka hewan dapat dibedakan 

menjadi 4, yaitu: 

 

A. Hewan di darat 

Terdapat banyak hewan yang habitatnya di darat, diantaranya adalah hewan-hewan 

mamalia seperti: cheetah. Cheetah memiliki kerangka tulang yang kokoh dan kuat untuk 

menopang tubuhnya dan kaki yang ramping. Disamping tulang yang kuat, ototnya pun 

juga kuat dan elastis yang terhubung langsung dengan kerangka tulang. Oleh karena itu 

cheetah dapat berlari sangat kencang dibanding mamalia yang lain. 

 
https://www.bianglalahayati.com/2019/11/rahasia-cheetah-predator-darat-tercepat.html  

 

Kepala cheetah yang kecil dan datar menambah tingkat aerodinamik, atau 

mengurangi tingkat hamabatan angina saat cheetah berburu. Ekor cheetah yang panjang 

mampu menjaga keseimbangan cheetah saat berburu, sehingga cheerah bisa berbelok 90
o
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pada kecepatan 80 km/jam, berulang kali tanpa jatuh terguling. Disamping itu tulang 

belakang cheetah meiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat membuat bahu dan 

pinggul dapat bergerak berputar, melengkung ke atas, dan kebawang secara bergantian. 

Pada saat cheetah bergerak, maka kaki cheetah paling belakang memberikan 

dorongan agar dapat memberikan daya dorong maju kea rah depan. Kencang atau 

lambatnya cheetah berlari tergantung pada kuat atau lemahnya saat kaki belakang 

memberikan gerakan daya dorong. Jadi kelincahan hewan mamalia saat bergerak 

tergantung pada kekuatan kaki belakangnya. 

 

B. Hewan di air 

Ikan adalah salah satu jenis hewan yang habitatnya di air. Massa jenis air 

(habitatnya) lebih besar daripada mass jenis ikan, sehingga ikan baik yang di air tawar 

dan air laut memiliki gaya angkat yang lebih tinggi saat berada dalam air. Ikan memiliki 

sirip yang membuatnya dapat berenang bebas kesana kemari dengan lincah di dalam air 

dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit atau seefisien mungkin. 

 
Sumber: https://www.amongguru.com/sistem-gerak-pada-hewan-berdasarkan-habitatnya-di-bumi/  

 

Sirip ikan terdiri dari: sepasamg sirip bagian kiri dam kanan, serta sirip ekor bagian 

belakang. Sirip-sirip ini bermanfat bagi ikan agar mudah bergerak kedepan. Selain itu 

ikan juga memiliki sirip tengah atau sirip punggung. Ikan yang hanya menggunakan sirip 

punggung dan sirip pasangan biasanya bergerak lebih lambat, seperti ikan kepe-kepe 

yang hidup di terumbu karang. 

Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar maupun di air laut memiliki bentuk 

tubuh mirip topedo streamline. Bentuk tubuh ini membantu ikan dalam melakukan gerak 

berbelok ke kanan dan ke kiri, sehingga gerakan ikan lebih mudah dan praktis saat berada 

dalam air tanpa mengalami hambatan atau tekanan dari air dari massa air. Susunan otot 

dan tulang belakang ikan bersifat elastis sehingga memudahkan mendorong ekornya saat 

berada dalam air. Gelembung yang keluar dari mulut ikan juga berperan dalam 

pergerakan ikan,yaitu bergungsi untuk mengatur gerakan ikan secara naik turun.  

 

 

https://www.amongguru.com/sistem-gerak-pada-hewan-berdasarkan-habitatnya-di-bumi/


C. Hewan di air dan darat 

Amfibi adalah hewan yang hidup pada 2 habitat yang berbeda yaitu, di darat dan di 

air, dimana salah satu contohnya adalah katak. Kontruksi tulang katak terdiri dari tulang 

badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak. Amfibi memilik sendi di bahu, siku, 

tangan, lutut, pinggul, pergelangan kaki. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti 

katak untuk melompat saat dia berada di darat.  

 
Sumber: https://ramacahyati8910.wordpress.com/2012/12/20/sisem-rangka-katak/  

 

Tulang tengkorak katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang namun 

sangat kuat. Postur tubuh katak ditopang oleh tulang belakang yang berfungsi untuk 

menahan berat tubuh bagian depan dan belakang katak. Katak memiliki kaki yang sangat 

panjang dan struktur otot yang kekar dan padat yang dilengkapi selaput yang membuat 

katak mudah berenang saat berada dalam air. 

 

D. Hewan di udara 

 

Hewan yang habitatnya di udara memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan 

yang berada di darat maupun di air, karena mereka harus memiliki gaya angkat yang 

lebih besar dari gravitasi untuk bisa terbang dan mengurangi gaya angkat itu sedikit demi 

sedikit ketika hendak turun. Salah satu cara burung memperbesar gaya angkat tersebut 

dengan menggunakan sayap. Sayap burung memiliki kerangka yang kuat tetapi ringan, 

didukung dengan otot-otot yang kuat. Tulang sayap burung memiliki balok penopang dan 

berongga seperti rangka sayap pesawat terbang, seperti yang dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 
Sumber: http://radiodarussalam.blogspot.com/2010/03/burung-mesin-terbang-sempurna-bag-1.html  

https://ramacahyati8910.wordpress.com/2012/12/20/sisem-rangka-katak/
http://radiodarussalam.blogspot.com/2010/03/burung-mesin-terbang-sempurna-bag-1.html


 

Tubuh seekor burung ditutupi oleh bulu-bulu. Bulu-bulu sayap membuka dan 

menutup saat burung mengepakkan sayapnya. Bulu pada bagian ujung sayap terangkat 

ketika kecepatan berkurang. Udara melewati bagian atas bulu-bulu ini dan burung 

kembali memberoleh gaya angkat agar tidak jatuh. Disamping itu bentuk sayap burung 

yang melengkung membuat udara yang mengalir pada bagian atas sayap bergerak lebih 

cepat dari bagian bawah sayap. Hal inilah yang menghasilkan gaya angkat dan gaya 

dorong untuk terbang. Struktur sayap seperti itu disebut aerofoil. 

 

 
Sumber: http://salsabiladewiamalia.blogspot.com/2017/07/gerak-pada-hewan-gerak-hewan-di-udara.html  

 

Saat sayap dikepakkan, sayap menghasilkan gaya aksi (Faksi) terhadap udara di 

bawah sayap, sehingga udara memberikan reaksi (Freaksi) yang sama besar dengan 

mengalir ke bawah sayap. Hukum III Newton berlaku di disini, dan membuat burung 

dapat terangkat ke atas. 

 

2. Setelah membaca dan mengamati gambar pada materi Sistem Gerak Hewan di atas, 

deskripsikanlah cara gerak hewan pada masing-masing habitatnya. Untuk membantu Ananda 

dalam mendeskripsikannya gunakanlah Tabel Deskripsi Gerak Hewan berikut. 

Tabel Deskripsi Gerak Hewan 
 

No Habitat Contoh 

Hewan 

Kondisi habitat Alat gerak Fungsi dalam sistem gerak 

1. Darat  

 

 

   

2. Air  

 

 

   

3. Darat dan 

Air 

 

 

 

   

4. Udara  

 

 

   

A 

http://salsabiladewiamalia.blogspot.com/2017/07/gerak-pada-hewan-gerak-hewan-di-udara.html


3. Pada penjelasan materi sistem gerak benda di atas Ananda telah mengetahui bahwa kecepatan 

gerak mmalia dipengaruhi oleh kekuatan kaki belakangnya dan postur tubuh atau karakteristik 

rangkanya. Oleh karena itu jelaskanlah keterkaitan antara postur tubuh dengan kecepatan 

hewan berikut ini. 

Keterkaitan Postur Tubuh dengan Kecepatan Hewan 
 

 
 
 
Tikus rumah 
Panjang: 9 cm 
Massa: 19 gram 
Kecepatan lari: 13 
km/jam 

 
 

 

Kelinci 

Panjang: 45 cm 

Massa: 2 kg 

Kecepatan lari: 48 

km/jam 

 
Zebra 
Panjang:  2,2 m 
Massa: 328 kg 
Kecepatan lari: 64,4 
km/jam 

 
Kuda 

Panjang: 2 m 

Massa: 600 kg 

Kecepatan lari: 88 

km/jam 

 
Cheetah 
Panjang:  1,4 m 
Massa: 65 kg 
Kecepatan lari: 120 
km/jam 

 
Jerapah 
Tinggi: 5,2 m 
Massa: 1,7 ton 
Kecepatan lari: 52 
km/jam 

 
Beruang coklat 
Panjang: 2,5 m 
Massa: 620 kg 
Kecepatan lari: 35 
km/jam 

 
Gajah Afrika 
Panjang: 6,9 m 
Massa: 8 ton 
Kecepatan lari: 40 
km/jam 

Sumaber: https://kphmph.wordpress.com/2012/12/27/topspeed-tops-speed-hewan-binatang-darat-dan-

perbandingannya-dengan-manusia/  

 

Berdasakan data karakteristik dan bentuk kaki hewan di atas, jawablah pertanyaan berikut: 

1. Hewan apakah yang larinya paling cepat?............................ 

2. Hewan apakah yang larinya paling lambat?.......................... 

3. Bagaimanakah pengaruh panjang, massa tubuh, dan bentuk kaki hewan yang berlari 

tercepat tersebut terhadap kecepatan larinya? ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

4. Adakah hewan yang memiliki panjang tubuh melebihi panjang tubuh hewan tersebut?........ 

5. Jika ada kenapa hewan tersebut bergerak lebih lambat?.......................................................... 

6. Apakah yang dapat Ananda simpulkan tentang keterkaitan postur tubuh terhadap kecepatan 

lari hewan?................................................................................................................................ 

https://kphmph.wordpress.com/2012/12/27/topspeed-tops-speed-hewan-binatang-darat-dan-perbandingannya-dengan-manusia/
https://kphmph.wordpress.com/2012/12/27/topspeed-tops-speed-hewan-binatang-darat-dan-perbandingannya-dengan-manusia/


 

4. Serahkanlah Tabel Deskripsi Deskripsi Gerak Hewan dan Keterkaitan Postur Tubuh dengan 

Kecepatan Hewan kepada guru untuk mendapatkan masuka Jika disampaikan saat 

pembelajaran daring, unggah pada aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari 

guru dan teman-temanmu. 

 

1. Bergerak adalah salah satu ciri dari mkhluk hidup, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. 

Menurut Ananda apakah tumbuhan bergerak? Apakah pergerakannya seperti hewan dan 

manusia? Untuk mengetahui mari lakukanlah  aktivitas “Peneliti muda beraksi” berikut. 

2. Lakukan eksperimen tersebut secara berkelompok dengan anggota paling banyak 4 orang. 

Saat bekerja bersama, selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik (mencuci tangan, 

memakai masker, dan menjaga jarak).  

3. Pada kegiatan “Peneliti muda beraksi” berikut terdapat 3 jenis eksperimen. Adapaun 

ketentuan jenis ekaperimen yang dikerjakan yaitu: 

a. Eksperimen Gerak Putri Malu dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2 

b. Eksperimen Tanaman di Kardus Berlubang oleh kelompok 3 dan 4 

c. Eksperimen Gerak Kecambah oleh kelompok 5 dan 6 

 

 

Gerak Putri Malu 

 

Apa yang Harus Ananda Persiapkan? 

1. Tumbuhan putri malu (hidup) 

2. Es dibungkus plastik 

3. Korek api 

4. Lilin 

5. Stopwatch (alat pengukur waktu) 

 

Apa yang Harus Ananda Lakukan? 

1. Bagilah tugas dengan teman sekelompok Ananda sebagai berikut: 

a. Penyentuh biasa pada bagian atas permukaan daun (siswa 1) 

b. Penyentuh biasa pada tangkai daun (siswa 2) 

c. Penyentuh menggunakan es batu (siswa 3) 

Aktivitas belajar 4 

Peneliti muda beraksi 



d. Penyentuh menggunakan lilin menyala (siswa 4) 

e. Pencatat waktu 

2. Carilah empat putri malu berbeda yang memiliki spesifikasi mirip. 

3. Berilah perlakukan pada putri malu sebagai berikut: 

a. Penyentuh (siswa 1) menyentuh menggunakan ujung jari tangan pada bagian atas 

permukaan daun putri malu. 

b. Penyentuh (siswa 2) menyentuh menggunakan ujung jari tangan pada tangkai daun 

putri malu. 

c. Penyentuh (siswa 3) memberik suhu dingin dengan cara meletakkan sebongkah es batu 

pada bagian bawah permukaan daun putri malu. 

d. Penyentuh (siswa 4) memberik suhu panas dengan cara meletakkan lilin menyala pada 

bagian bawah permukaan daun putri malu. 

4. Amatilah gerak daun dan batang putri malu. 

5. Catatlah kecepatan respon tumbuhan terhadap rangsangan menggunakan stopwatch! 

6. Ulangi langkah 2-5 sebanyak tiga kali! 

7. Catatlah data pada tabel hasil pengamatan! 

 

Data Hasil Percoban 
 

Tabel Hasil Pengamatan Gerak Tumbuhan Putri Malu 

Perlakuan 
Waktu (detik) yang dibutuhkan untuk menutup 

Percobaan Ke-1 Percobaan ke-2 Percobaan ke-3 

Disentuh pada 

permukaan daun 

   

Disentuh pada 

tangkai daun 

   

Diberi suhu dingin 

pada permukaan 

bawah daun 

   

Diberi suhu panas 

pada permukaan 

bawah daun 

   

 

Apa yang Harus Ananda Diskusikan? 

1. Bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan pada bagian atas 

permukaan daun?................................................................................................................. 

2. Bagaiman tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan pada tangkai 

daun?.................................................................................................................................... 

3. Bagaimanakah tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang dingin? 

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

4. Bagaimanakah tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang panas? 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Bagian mana dari tumbuhan yang paling sensitive terhadap rangsang sentuhan? 

……………………………………………………………………………………………. 

6. Apakah kecepatan responnya berbeda dengan rangsangan yang berbeda? Jika berbeda, 

bagaimanakah urutannya? ……………………………………………………………….. 



7. Berdasarkan eksperimen yang telah Ananda lakukan, termasuk gerak apakah 

menutupnya daun putri malu? Mengapa demikian? ………………................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, apa yang dapat Ananda simpulkan dari 

eksperimen ini? ……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tanaman di Kardus Berlubang 

 

Apa yang harus Ananda persiapkan? 

Tanaman di dalam kardus berlubang 

 

Apa yang harus Ananda lakukan? 

1. Predikslah bagaimana arah tumbuh batang tanaman disertai alasan! Tulislah pada tempat 

yang telah disediakan! 

2. Bukalah penutup kardus tetapi jangan mengubah posisi kardus! Jagalah posisi kardus 

tetap sama! 

3. Amatilah arah tumbuh ujung batang tumbuhan selama 4 hari! 

4. Catatlah data  hasil pengamatan Ananda! 

 

Bagaimanakah prediksi Ananda? 

1. Arah tumbuh batang tumbuhan: 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Alasannya adalah: 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Gambar prediksi: 

 

 

Bagaimanakah hasil Eksperimen Ananda? 

1. Deskripsikan hasil pengamatan Ananda setelah 4 hari 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



2. Gambarkan hasil pengamatan Ananda 

 

 

Apa yang harus Ananda diskusikan? 

1. Apakah prediksi Ananda sessuai dengan pengamatan Ananda? Jika tidak sesuai jelaskan 

mengapa tidak sesuai? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Mengapa arah tumbuh ujung batang tanaman mengarah ke arah tersebut? Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Berdasarkan penyelidikan yang telah Ananda lakukan, termasuk gerak apakah pergerakan 

ujung tanaman tersebut? Mengapa demikian? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, apa yang dapat Ananda simpulkan terhadap 

eksperimen ini? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gerak Kecambah 

 

Apa yang harus Ananda persiapkan? 

1. Kecambah yang dijepit pada kapas basah dalam gelas tegak 

2. Kecambah yang dijepit pada kapas basah dalam gelas yang dimiringkan 

 

Apa yang harus Ananda lakukan? 

1. Amati arah akar pada kedua gelas selama 4 hari! 

2. Catatlah data pada hasil pengamatan! 

 

Bagaimanalah hasil pengamatan Ananda? 

1. Deskripsikan hasil pengamatan ananda setelah 4 hari! 

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Gambarkan hasil pengamatan Ananda! 

 

 

Apa yang harus Ananda diskusikan? 

1. Apakah perbedaan dari arah tumbuh akar pada gelas yang tegak dan miring? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Apakah persamaan dari arah tumbuh akar pada gelas yang tegak dan miring? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Mengapa arah tumbuh akar tanaman pada gelas tegak mengarah ke arah tersebut? 

Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Mengapa arah tumbuh akar tanaman pada gelas miring mengarah ke arah tersebut? 

Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Berdasarkan penyelidikan yang telah Ananda lakukan, termasuk gerak apakah pergerakan 

akar tersebut? Mengapa demikian? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, apa yang dapat Ananda simpulkan dari eksperimen 

ini? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



4. Buatlah video yang berisi pelaksanaan eksperimen Ananda bersama kelompok dan presentasi 

hasil eksperimen Ananda! Serahkanlah video tersebut beserta laporan eksperimen Ananda 

dari kegiatan “Peneliti Muda Beraksi” ini kepada guru untuk mendapatkan masukan, Jika 

disampaikan saat pembelajaran daring, unggah laporan eksperimen ananda pada aplikasi yang 

digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan teman-teman. 

 

5. Perhatikanlah Poster Jenis Gerak Pada Tumbuhan berseta petakonsepnya  berikut ini! 

 
Sumber: https://slideplayer.info/slide/13028816/  

 

 
Sumber: https:// https://i.ytimg.com/vi/ErqFiMx0Dac/maxresdefault.jpg  

 

6. Berdasarkan poster Jenis Gerak Tumbuhan beserta peta konsepnya dan hasil penyelidikan 

ananda pada “Peneliti muda beraksi”. Selesaikanlah persoalan pada kegiatan “Ayo terapkan” 

https://slideplayer.info/slide/13028816/
https://i.ytimg.com/vi/ErqFiMx0Dac/maxresdefault.jpg


dan tabel berikut ini. Ananda dapat menggunakan Buku Siswa SMP kelas VIII sebagai 

referensi tambahan atau sumber refensi lainnya untuk memahami persoalan tersebut. 

 

 

Ayo Identifikasi Jenis Gerak Tumbuhan 
 

Tutik sedang bertamasya ke taman bunga dan buah, dan disana Tutik melihat ternyata cabang-

cabang tanaman tersebut tidak semuanya lurus tegak ke atas, ada yg miring, ada yang melilit, 

ada bunga mekar, ada bunga yang kuncup, bahkan ada biji yang pecah. Tutik bingung kenapa 

mereka berbeda-beda di saat yang sama. Oleh karena itu Tutik membagikan foto tanamannya 

sebagai berikut untuk meminta bantuan Ananda mengidentifikasi jenis gerak tumbuhan 

tersebut. Ayo kita bantu Tutik !!!! 

 

No. Foto Tanaman Jenis Gerak tumbuhan Alasannya 

1. 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

 

Ayo  terapkan 



 

7. Serahkanlah jawaban ananda pada aktifitas “Ayo terapkan” Ananda kepada guru untuk 

mendapatkan masukan, Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah pada aplikasi 

yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari guru dan teman-temanmu. 

 
Petunjuk Kerja: 

 

1. Berdasarkan pemahamanmu tentang Sistem Gerak pada Makhluk Hidup, tugas berikutnya 

adalah membuat roket model kelainan tulang pada sistem gerak manusia. 

2. Identifikasilah satu jenis kelainan atau penyakit yang mnyerang sistem gerak yang terjadi 

pada orang-orang di sekitar Ananda. Ananda juga bisa meminta datanya di Puskesmas 

terdekat. Kemudian, carilah cara untuk mencegahnya dengan mengaitkan antara gizi yang 

diperoleh dari makanan yang dikonsumsi serta kaitkan dengan perilaku sehari-hari. 

3. Buatlah model kelainan tulang tersebut menggunakan bubur kertas yang dibuat dari kertas 

koran bekas yang direndam semalaman, dihancurkan dan dicampur lem kertas.  

4. Model tulang, beserta keterangan: jenis kelainan dan pencegahannya di tempel pada kardus 

bekas. Desainlah kardus tersebut seindah mungkin. 

5. Lakukanlah pembuatan roket balon ini secara berkelompok dengan anggota paling banyak 

2 orang. Saat bekerja bersama, selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik (mencuci 

tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). 

6. Gunakanlah tabel berikut untuk membantu ananda membuat perencanaan roket balon 

tersebut. Mintalah bantuan dan persetujuan pada guru dan orang tua ananda untuk 

membuat perencanaan tersebut. 

 

Nama projek: Anggota kelompok: Tanggal mulai bekerja: 

 

Tanggal selesai 

mengerjakan: 

 

Alat dan bahan yang dibutuhkan: 

 

 

 

 

Rancangan desain model kelainan tulang: 

 

 

Mari kerjakan projek 



 

 

 

Kesulitan yang mungkin akan saya temui: 

 

 

 

Target hasil yang saya harapkan: 

 

7. Produk model kelainan tulang pada sistem gerak manusia yang ananda buat akan dinilai 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Kesesuaian antara rancangan dengan hasil projek 

b. Kesesuaian / ketepatan desain bentuk kelainan tulang 

c. Ketepatan posisi/ penempatan tulang yang mengalami kelainan 

d. Kerapian dan tampilan keseluruhan model kelainan tulang. 

e. Kesesuaian / ketetapan penjelasan nama kelainan tulang dengan model dan cara 

pencegahannya. 

8. Foto produk model kelainan tulang pada sistem gerak manusia yang telah ananda buat 

dapat diunggah melalui link atau aplikasi yang ditentukan oleh guru. 

 

 

Merpati yang Selalu Tahu Jalan Pulang 

 

Merpati merupakan salah satu jenis burung 

yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang 

kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki 

kemampuan naluri alamiah yang dapat 

kembali ke sarang meskipun sudah pergi 

dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. 

Sehingga pada zaman dahulu merpati sering 

digunakan untuk mengirimkan surat atau 

pesan. 

Burung merpati menggunakan suara sebagai peta mereka. Ketika burung dilepaskan di 

wilayah tak dikenalnya, mereka mendengarkan tanda sinyal bunyi infra dari rumahnya. 

Merpati menggunakan medan magnet bumi untuk mengendalikan arah jalan pulang setelah 

menempuh perjalanan jauh. Caranya adalah dengan menggunakan partikel magnet yang 

sangat kecil yang berada pada paruhnya untuk merasakan medan magnet bumi. Jadi 

Ananda bisa belajar dari merpati, amanah dalam menyampaikan pesan dan yakinlah setiap 

makhluk itu pasti punya kelebihan, dan carilah kelebihan Ananda tersebut dengan 

melakukan aktifitas-aktifitas positif.  

 

 

Mengungkap Sebuah Rahasia 



Catatan pelaksanaan pembelajaran: 

 
Proses belajar dengan menggunakan bahan ajar ini dapat dilakukan dengan:  

 

 Pembelajaran luring (belajar mandiri): kerjakan semua aktivitas dalam bahan ajar 

kemudian kirim file yang sudah terisi kepada guru mata pelajaran melalui Google 

classroom, WhatsApp, Telegram, atau aplikasi pengiriman dokumen yang lain. 

 

 Pembelajaran tatap muka (secara langsung): diskusikan pertanyaan tersebut bersama 

teman sekelompok ananda, dan presentasikan hasilnya kepada kelompok lain dalam 

diskusi kelompok kelas. 

 

 Pembelajaran daring (tatap muka non fisik): kerjakan semua aktifitas dalam bahan ajar 

sebagai bahan diskusi saat pembelajaran daring bersama guru mata pelajaran dan teman-

teman. 

 

 

  

 Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. 

 Makhluk hidup akan bergerak bila rangsangan mengenai sebagian atau seluruh bagian 

tubuhnya. 

 Alat gerak manusia terdiri dari rangka (alat gerak pasif), otot (alat gerak aktif), dan sendi 

yang saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem 

yang disebut didtem gerak. 

 Rangka manusia berfungsi untuk: memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ vital, 

pondasi tubuh, tempat melekatnya otot, dan tempat penyimpanan zat kapur. 

 Berdasarkan bahan penyusunnya tulang dibagi menjadi: tulang rawan (cartilago) dan tulang 

keras (osteon).  

 Berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang dibagi menjadi: tulang pipa (panjang), tulang 

pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. 

 Persendian merupakan hubungan antara 2 buah tulang, yang dibedakan menjadi: sendi mati 

(sinartosis), sendi kaku (Amfiartosis), dan sendi gerak (diartosis). Diartosis dibedakan 

menjadi: sendi engsel (gerakan hanya satu arah), sendi pelana (gerakan dua arah), sendi 

putar (salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya), sendi peluru 

(gerakan ke segala arah), sendi geser (gerakan pada satu bidang saja atau gerakan bergeser), 

dan sendi gulung (gerakan tulang seolah-seolah mengitari tulang yang lain). 

 Berdasarkan struktur selnya otot dibedakan menjadi otot plos, otot lurik, dan otot jantung. 

Catatan penting 



 Otot polos terletak pada organ tubuh dan bekerja diluar kesadaran, otot lurik teletak pada 

rangka dan bekerja dalam kesadaran, sementara otot jantung hanya terletak dijantung, 

bekerja seperti otot polos namun bentuknya seperti otot lurik. 

 Berdasarkan cara kerjanya otot dibedakan menjadi 2, yaitu: otot sinergis (cara kerjanya 

saling mendukung menimulkan gerakan yang searah) dan otot antagonis (cara kerjanya 

saling berlawanan. 

 Mekanisme kerja otot ada 2, yaitu: kontraksi (otot memendek) dan relaksasi (otot 

memanjang).  

 Kelainan pada tulang dan otot disebabkan oleh: kelainan genetis, kuman penyakit, kelainan 

susunan tulang dan sendi, kebiasaan sikap duduk yang salah, kebiasaan aktifitas kerja yang 

berlebihan, kurang gizi, dan kecelakaan. 

 Sistem gerak pada hewan dipengaruhi habitat, dan postur tubuhnya. 

 Gerak pada tumbuhan dibagi atas gerak endonom (rangsangan berasal dari diri sendiri), 

gerak esionom (rangsangan berasal dari lingkungan sekitar), dan gerak higroskopis 

(rangsangan kadar air dalam sel tumbuhan). 

 Berdasarkan bagian tubuh yang bergerak dan pengaruhnya terhadap arah gerak tumbuhan, 

gerak esionom dibagi atas: gerak nasti ( bagian tubuh bergerak karena rangsangan namun 

arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan), gerak tropisme (bagian tubuh 

bergerak yang arak geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan), dan gerak taksis 

(gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan). 

 

 

           Hippocrates adalah ilmuwan kedokteran Yunani kuno yang 

karyanya masih diakui sampai sekarang. Hippocrates adalah orang 

pertama yang memisahkan kedokteran dan takhayul. Dilahirkan di 

Pulau Cos di Yunani, putra seorang dokter. Ia adalah dokter pada 

abad ke-6 SM (Sebelum Masehi) atau awal abad ke-5 SM. 

Hippocrates pernah berkunjung ke Mesir dan belajar kedokteran di 

sana, kemudian mengajar di berbagai tempat termasuk Athena, dan 

akhirnya kembali lagi ke pulau Cos.. Kata-kata Hippocrates yang paling terkenal di dunia 

kedokteran adalah: “ Temukanlah penyebabnya, maka engkau bisa mengobati penyakitnya”. 

Hippocrateslah yang mengucapkan sumpah yang masih ditegaskan oleh masihwa-mahasiswa 

kedokteran saat menjadi dokter sampai saat ini yang dikenal dengan “Sumpah Hippocrates”.  

Hippocrates mendokumentasikan pengamatannya tanpa pembedahan akan susunan 

tulang, organ, dan jaringan anggota tubuh manusia. Penemuan Hippocrates ini merupakan 

referensi anatomi manusia tertua (tanpa pembedahan). Hippocrates mengamati tengkorak pasien 

dan orang sehat dalam menyimpulkan pengamatannya tentang anatomi manusia. Perkataan-

perkataan Hipprocrates bertahan karena murid-muridnya mengumpulkan catatan-catatan 

ceramahnya dan menerbitkan buku-buku yang menggambarkannya, dan Hippocrates disebut 

sebagai Bapak Kedokteran. 



 

 

Petunjuk: 

Isilah kolom-kolom berikut untuk melakukan refleksi dan penilaian diri atas pencapaian hasil 

yang telah Ananda peroleh. Tunjukkan kepada orang tua dan guru untuk mendapat persetujuan. 

Jika tidak memungkinkan untuk mertemu dengan gurumu secara lamgsung, sampaikan hasil 

refleksimu kepada guru mata pelajaran melalui link: http://gg.gg/RefleksiHasilBelajar  

 Refeleksi pemahaman materi 

Tuliskan materi yang telah Ananda pelajari dan materi baru Ananda pelajari tentang Gerak 

Pada Makhluk Hidup pada kolom-kolom berikut. 

Yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Hal baru yang saya pelajari adalah 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Refleksi proses belajar 

Lingkari atau beri tanda  pada angka yang sesuai untuk menggambarkan kesungguhan 

Ananda untuk mempelajari Gerak pada Makhluk Hidup 

Upaya yang telah saya lakukan untuk mempelajari materi ini: 

 

 

Tidak belajar    
 

Belajar dengan 

sungguh-sungguh 
 

 

 Refleksi sikap 

Tuliskan tanda  pada kolom yang sesuai dengan sikap yang Ananda tunjukkan selama 

belajar tentang Gerak pada Makhluk Hidup. 

 

   
objektif    

jujur    

kritis    

Tanggung jawab    
 Ayo melakukan refleksi 

http://gg.gg/RefleksiHasilBelajar


 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Salah satu fungsi rangka dalam sistem gerak manusia adalah melindungi organ tubuh vital, 

dan rangka di susun oleh tulang-tulang. Tulang berikut ini yang berfungsi sebagai pelindung 

organ tubuh vital adalah: 

a. Tulang hasta 

b. Tulang rusuk 

c. Tulang belikat 

d. Tulang selangka 

2. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena… 

a. Hanya bergerak katika mendapat perintah otot 

b. Membutuhkan energi yang besar untuk pergerakannya 

c. Gerakannya dipengaruhi oleh kontraksi otot 

d. Pergerakannya dipengaruhi oleh bentuk sendi 

3. Dani ingin memiliki otot yang besar seperti seorang binaragawan dan rajin berolah raga 

setiap hari, namun setelah sekian lama impiannya tak kunjung tercapai. Menurut pendapat 

Ananda otot Dani tak kunjung membesar disebabkan karena… 

a. Dani berolahraga terlalu keras 

b. Dani kurang minum air putih 

c. Dani melakukan olahraga tanpa instruktur 

d. Dani tidak rajin mengkonsumsi makanan berprotein. 

4. Hubungan antartulang  antara tulang nomor 5 dan 6 adalah: 

 
a. Sendi Engsel 

b. Sendi pelana 

c. Sendi geser 

d. Sendi peluru 

Asiknya berlatih soal 



5. Perhatikan ciri-ciri otot berikut! 

1. Sel-sel tak bercabang dan panjang 

2. Memiliki banyak ini dalam satu sel 

3. Memiliki bagian geap dan terang. 

Berdasarkan keterangan di atas otot yang dimaksud terdapat pada… 

a. Lambung 

b. Bisep 

c. Jantung 

d. Intertinum  

6. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Pusat osifikasi terjadi pada nomor: 

a. 1. 

b. 2. 

c. 3. 

d. 4. 

7. Cheetah dapat berlari secepat 120 km/jam ketika mengejar mangsa, namun tidak mampu 

berlari dengan kecepatan tersebut lebih dari 30 detik. Hal tersebut terjadi karena ketika 

berlari dengan kecepatan tinggi otot cheetah akan … 

a. Kelelahan 

b. Kram 

c. terlalu panas 

d. kerusakan jaringan 

8. Jika di  dekat tanaman kacang panjang diletakkan kayu maka beberapa hari kemudian yang 

terjadi pada tanaman tersebut adalah…. Hal tersebut merupakan contoh gerak…. 

a. Sulur membelit kayu; tigmonasti 

b. Sulur menjauhi kayu; tigmonasti 

c. Sulur membelit kayu; tigmotropisme 

d. Sulur menjauhi kayu; tigmotropisme 

9. Cheetah dan kuda dapat bergerak lebih lincah dibandingkan hewan lain karena terdapat 

perbedaan… 

a. Struktur tulang dan otot 

b. Gaya aksi dan reaksi 



c. Gaya gesek 

d. Kekuatan kaki 

10. Dika melakukan suatu percobaan dengan mengambil dua helai daun (daun A dan daun B) 

tanaman jagung. Bagian pangkal daun A kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi air, 

sedangkan daun B dibiarkan di udara terbuka. Setelah satu jam, peristiwa yang akan terjadi 

adalah… 

a. Daun A menggulung, sedangkan daun B tetap membuka lebar 

b. Daun A tetap membuka lebar, sedangkan daun B menggulung 

c. Daun A mengatup, sedangkan daun B menggulung 

d. Daun A melengkung sedangkan daun B menatup 

 

 

 
1. B 

Organ vital manusia seperti jantung dan 

paru-paru berada di rongga dada. Tulang-

tulang penyusung rangka di rongga dada 

adalah: tulang rusuk, tulang dada, dan 

tulan belakang. 

6. C 

Proses osifikasi diawali pada bagian 

tengah yang banyak mengandung 

osteoblas yang akan berubah menjadi 

osteosit (sel-sel tulang) 

 

 

2. C 

Tulang digerakkan oleh otot yang 

berkontraksi dan relaksasi 

7. C 
Ketika berlari dalam kecepatan terlalu 

tinggi tubuh cheetah dapat mengalami 

panas yang terlalu tinggi yang dapat 

menyebabkan dehidrasi dan kematian. 

3. D 

Protein berfungsi sebagai sumber 

pembangun tubuh, olahraga yang teratur 

apabila tidak diikuti dengan konsumsi 

makanan berprotein maka tubuh tidak 

akan berkembang. 

8. C 
Karena kacang panjang bergeraknya 

menjalar dan karu yang berada didekat 

batangnya merupakan rangsangan, maka 

kacang pancang akan membelitnya dan 

arah belitnya dipengaruhi oleh arah posisi 

kayu. 

4. D 

Pergerakannya ke segala arah 
9. A 

Cheetah dan kuda memiliki tulang kokoh 

dan kuat untuk menopang tubuh dan kaki 

ramping, otot kuat, dan elastis yang 

terhubung langsung dengan kerangka 

tulang 

 

Kunci jawaban dan 

rubrik penilaian 



5. B 

Otot yang dimaksud adalah otot lurik 

yang terdapat pada otot untuk pergerakan 

tubuh, contohnya teradapat pada bisep. 

10. A 
Disini terjadi perbedaan kadar air pada 

kedua daun. Pada daun (A) sel-sel daun 

bagian pangkal kelebihan kadar air 

sementara yang ujung kekurangan kadar 

air, sehingga akan terjadi tarik menarik 

antara bagian yang kekurangan air dan 

bagian yang normal. Sehingga bagian 

ujung daun akan menggulung ke pangkal. 

Sementara pada daun (B) tidak ada 

perbedaan kadar air pada semua bagian 

daun sehinggga daun akan tetap terbuka 

lebar. 

 

 

Rencana saya untuk 

mencapai hasil maksimal 

pada pembelajaran 

selanjutnya 

 

 

 




