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PENDIDIKAN IPA TERPADU 

1. Tujuan Pendidikan IPA Terpadu 

Tujuan pembelajaran IPA Terpadu adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pembelajaran 

     Dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai peserta didik 

masih dalam lingkup bidang kajian energi dan perubahannya, materi dan sifatnya, dan 

makhluk hidup dan proses kehidupan. Banyak ahli yang menyatakan pembelajaran IPA  

yang disajikan secara disiplin keilmuan dianggap terlalu dini bagi anak usia 7-14 tahun, 

karena anak pada usia ini masih dalam transisi dari tingkat berpikir operasional konkret 

ke berpikir abstrak. Selain itu, peserta didik melihat dunia sekitarnya masih secara 

holistik. Atas dasar itu, pembelajaran IPA  hendaknya disajikan dalam bentuk yang utuh 

dan tidak parsial. Di samping itu pembelajaran yang disajikan terpisah-pisah dalam 

energi dan perubahannya, makhluk hidup dan proses kehidupan, materi dan sifatnya, 

dan bumi-alam semesta memungkinkan adanya tumpang tindih dan pengulangan, 

sehingga membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak, serta membosankan bagi 

peserta didik. Bila konsep yang tumpang tindih dan pengulangan dapat dipadukan, 

maka pembelajaran akan lebih efisien dan efektif. 

     Keterpaduan bidang kajian dapat mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas 

tinggi karena adanya tuntutan untuk memahami keterkaitan antara satu materi dengan 

materi yang lain. Guru dituntut memiliki kecermatan, kemampuan analitik, dan 

kemampuan kategorik agar dapat memahami keterkaitan atau kesamaan materi maupun 

metodologi. 

2. Meningkatkan Minat dan Motivasi 

     Pembelajaran terpadu memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi 

pembelajaan yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan harapan dan 

kemampuan guru, serta kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Dalam hal ini, 

pembelajaran terpadu memberikan peluang bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan tema yang disampaikan. Pembelajaran IPA Terpadu dapat 

mempermudah dan memotivasi peserta didik untuk mengenal, menerima, menyerap, 

dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep pengetahuan dan nilai atau 

tindakan yang termuat dalam tema tersebut.  Dengan model pembelajaran yang terpadu 

dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik digiring untuk berpikir luas dan 

mendalam untuk menangkap dan memahami hubungan konseptual yang disajikan guru. 
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Selanjutnya peserta didik akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, 

sistimik, dan analitik. Peserta didik akan lebih termotivasi dalam belajar bila mereka 

merasa bahwa pembelajaran itu bermakna baginya, dan bila mereka berhasil 

menerapkan apa yang telah dipelajarinya. 

3. Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus 

     Model pembelajaran IPA  terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, dan sarana, serta 

biaya karena pembelajaran beberapa kompetensi dasar dapat diajarkan sekaligus. Di 

samping itu, pembelajaran terpadu juga menyederhanakan langkah-langkah 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena adanya proses pemaduan dan penyatuan sejumlah 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan langkah pembelajaran yang dipandang 

memiliki kesamaan atau keterkaitan. 

B.     Konsep Pendidikan  Terpadu Dalam IPA 

1.  Kekuatan dan Kelemahan Pembelajaran Terpadu 

     Walaupun standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA dikembangkan dalam 

bidang kajian, pada tingkat pelaksanaan guru memiliki keleluasaan dalam 

membelajarkan peserta didiknya untuk mencapai kompetensi tersebut. Salah satu 

contoh yang akan dikembangkan dalam model ini adalah guru dapat mengidentifikasi 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dekat dan relevan untuk dikemas dalam 

satu tema dan disajikan dalam kegiatan pembelajaran yang terpadu. Yang perlu dicatat 

ialah pemaduan kegiatan dalam bentuk tema sebaiknya dilakukan pada jenjang kelas 

yang sama dan masih dalam lingkup  IPA .  

Kekuatan/manfaat yang dapat dipetik melalui pelaksanaan pembelajaran terpadu antara 

lain sebagai berikut. 

(a) Dengan menggabungkan berbagai bidang kajian akan terjadi penghematan 

waktu, karena ketiga bidang kajian tersebut (Energi dan perubahannya, Materi 

dan sifatnya, dan Makhluk hidup dan proses kehidupan) dapat dibelajarkan 

sekaligus. Tumpang tindih materi juga dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

(b) Peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep Energi dan 

perubahannya, Materi dan sifatnya, dan Makhluk hidup dan proses kehidupan. 

(c) Meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik, karena peserta didik 

dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika 

menghadapi situasi pembelajaran. 
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(d) Pembelajaran terpadu menyajikan penerapan/aplikasi tentang dunia nyata yang 

dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan  pemahaman 

konsep dan kepemilikan kompetensi IPA. 

(e) Motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. 

(f) Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif yang dapat 

menjembatani antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengalaman 

belajar yang terkait,  sehingga pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan 

mendalam, dan memudahkan memahami hubungan materi IPA  dari satu 

konteks ke konteks lainnya. 

(g) Akan terjadi peningkatan kerja sama  antarguru bidang  kajian terkait, guru 

dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik/guru 

dengan narasumber; sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi 

nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. 

     Di samping kekuatan/manfaat yang dikemukakan itu, model pembelajaran IPA 

Terpadu juga memiliki kelemahan. Perlu disadari, bahwa sebenarnya  tidak ada model 

pembelajaran yang cocok untuk semua konsep, oleh karena itu model pembelajaran 

harus disesuaikan dengan konsep yang akan diajarkan. Begitu pula dengan 

pembelajaran terpadu dalam IPA memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut ini. 

(a)  Aspek Guru: Guru harus berwawasan luas,  memiliki kreativitas tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal,  rasa percaya diri yang tinggi, dan berani 

mengemas dan mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk 

terus menggali informasi ilmu pengetahuan  yang berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak 

terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran 

terpadu dalam IPA  akan sulit terwujud. 

(b) Aspek Peserta Didik: Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar 

peserta didik yang relatif “baik”, baik dalam kemampuan akademik maupun 

kreativitasnya. Hal ini terjadi karena model pembelajaran terpadu menekankan 

pada kemampuan analitik (mengurai), kemampuan asosiatif (menghubung-

hubungkan), kemampuan eksploratif dan elaboratif (menemukan dan menggali). 

Bila kondisi ini tidak dimiliki, maka penerapan model pembelajaran terpadu ini 

sangat sulit dilaksanakan. 

(c) Aspek sarana dan sumber pembelajaran: Pembelajaran terpadu memerlukan 

bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, 
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mungkin juga fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya, dan 

mempermudah pengembangan wawasan. Bila sarana ini tidak dipenuhi, maka 

penerapan pembelajaran terpadu juga akan terhambat. 

(d)   Aspek kurikulum: Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian 

ketuntasan pemahaman peserta didik (bukan pada pencapaian target 

penyampaian materi). Guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan 

materi, metode, penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. 

(e)   Aspek penilaian: Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang 

menyeluruh (komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta 

didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitan ini, guru 

selain dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian 

dan pengukuran yang komprehensif, juga dituntut untuk berkoordinasi dengan 

guru lain, bila materi pelajaran berasal dari guru yang berbeda.  

(f)   Suasana pembelajaran: Pembelajaran terpadu berkecenderungan 

mengutamakan salah satu bidang kajian dan ‘tenggelam’nya bidang kajian lain. 

Dengan kata lain, pada saat mengajarkan sebuah TEMA, maka guru 

berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi gabungan 

tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikan guru 

itu sendiri.  

     Sekalipun pembelajaran terpadu mengandung beberapa kelemahan selain 

keunggulannya, sebagai sebuah bentuk inovasi dalam implementasi Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk 

mengurangi kelemahan-kelemahan di atas, perlu dibahas bersama antara guru bidang 

kajian terkait dengan  sikap terbuka. Kesemuanya ini ditujukan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran IPA. 

2.         Pemaduan Konsep Dalam Pendidikan IPA  

     Salah satu kunci pembelajaran terpadu yang terdiri atas beberapa bidang kajian 

adalah menyediakan lingkungan belajar yang menempatkan peserta didik mendapat 

pengalaman belajar yang dapat menghubungkaitkan konsep-konsep dari berbagai 

bidang kajian. Pengertian terpadu di sini mengandung makna menghubungkan IPA  

dengan berbagai bidang kajian (Carin 1997;236). Lintas bidang  kajian dalam IPA  

adalah mengkoordinasikan berbagai disiplin ilmu seperti makhluk hidup dan proses 

kehidupan, energi dan perubahannya, materi dan sifatnya, geologi, dan astronomi. 

Sebenarnya IPA  dapat juga dipadukan dengan bidang kajian lain  di luar bidang 
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kajian IPA  dan hal ini lebih sesuai untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

Mengingat pembahasan materi IPA pada tingkat lebih tinggi semakin luas dan 

mendalam, maka pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SMA/MA, akan lebih 

baik bila keterpaduan dibatasi pada bidang kajian yang termasuk bidang kajian IPA 

saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu banyak guru yang terlibat, yang akan 

membuka peluang timbulnya kesulitan dalam pembelajaran dan penilaian, mengingat 

semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin dalam dan luas pula pemahaman 

konsep yang harus diserap oleh peserta didik.  

     Pembelajaran terpadu diawali dengan penentuan TEMA, karena penentuan tema 

akan membantu peserta didik dalam beberapa aspek yaitu: 

(a) peserta didik yang bekerja sama dengan kelompoknya akan lebih bertanggung 

jawab, berdisiplin, dan mandiri; 

(b) peserta didik menjadi lebih percaya diri dan termotivas dalam belajar bila mereka 

berhasil menerapkan apa yang telah dipelajarinya; 

(c) peserta didik lebih memahami dan lebih mudah mengingat karena mereka 

‘mendengar’, ‘berbicara’, ‘membaca’, ‘menulis’ dan ‘melakukan’ kegiatan 

menyelidiki masalah yang sedang dipelajarinya; 

(d) memperkuat kemampuan berbahasa peserta didik; 

(e) belajar akan lebih baik bila peserta didik terlibat secara aktif melalui tugas proyek, 

kolaborasi, dan berinteraksi dengan teman, guru, dan dunia nyata. 

     Oleh karena itu, jika guru hendak melakukan pembelajaran terpadu dalam IPA, 

sebaiknya memilih tema yang menghubungkaitkan antara IPA–lingkungan- 

teknologi-masyarakat. 

     Berikut ini diberikan contoh pembelajaran IPA  Terpadu dengan tema yang 

bernuansa  IPA-lingkungan-teknologi-masyarakat : 

   

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Jaringan Tema Energi 

Energi 

Matahari sebagai sumber energi Perubahan Energi matahari menjadi 
bentuk lain yang dapat digunakan 

oleh makhluk hidup 

Hukum Kekekalan Energi Perubahan bentuk energi di alam 
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C. Strategi Pelaksanaan Pendidikan IPA Terpadu 

1. Perencanaan 

     Keberhasilan pembelajaran terpadu akan lebih optimal jika perencanaan 

mempertimbangkan kondisi dan potensi peserta didik (minat, bakat, kebutuhan, dan 

kemampuan). Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik 

sudah tercantum dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPA.  

     Ada berbagai model dalam mengembangkan pembelajaran IPA Terpadu yang dapat 

dilihat pada alur penyusunan perencanaan pembelajaran terpadu berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Alur Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Terpadu 
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Langkah  (1) 

     Menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Pada saat menetapkan beberapa bidang 

kajian yang akan dipadukan sebaiknya sudah disertai dengan alasan atau rasional yang 

berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar oleh peserta didik dan 

kebermaknaan belajar. 

Langkah (2) 

     Langkah berikutnya dalam pengembangan model pembelajaran terpadu adalah 

mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar dari bidang kajian yang akan 

dipadukan dan melakukan pemetaan pada semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

bidang kajian IPA per kelas yang dapat dipadukan. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh.  

     Beberapa ketentuan dalam pemetaan Kompetensi Dasar dalam pengembangan model 

pembelajaran IPA terpadu adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasikan beberapa Kompetensi Dasar dalam berbagai Standar Kompetensi   

yang memiliki potensi untuk dipadukan.  

2. Beberapa Kompetensi Dasar yang tidak berpotensi dipadukan, jangan dipaksakan 

untuk dipadukan dalam pembelajaran. Kompetensi Dasar yang tidak diintegrasikan 

dibelajarkan/disajikan secara tersendiri. 

3. Kompetensi Dasar dipetakan tidak harus berasal dari semua Standar Kompetensi yang 

ada pada mata pelajaran IPA pada kelas yang sama, melainkan memungkinkan hanya 

dua atau tiga Kompetensi Dasar saja. 

4. Kompetensi Dasar yang sudah dipetakan dalam satu topik/tema masih bisa dipetakan 

dengan topik/tema lainnya. 

Langkah (3) 

     Setelah pemetaan Kompetensi Dasar selesai, langkah selanjutnya dilakukan penentuan 

tema pemersatu antar-Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Tema  yang dipilih harus 

relevan dengan Kompetensi Dasar yang telah dipetakan dan dapat dirumuskan dengan 

melihat isu-isu yang terkini, misalnya penyakit demam berdarah, HIV/AIDS, dan lainnya, 

kemudian baru dilihat koneksitasnya dengan kompetensi dasar dari berbagai bidang  kajian 

IPA. Dengan demikian, dalam satu mata pelajaran IPA pada satu tingkatan kelas terdapat 

beberapa topik yang akan dibahas. 

     Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan topik/tema pada pembelajaran IPA 

Terpadu antara lain meliputi hal-hal berikut. 
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1. Tema, dalam pembelajaran IPA Terpadu, merupakan perekat antar-Kompetensi Dasar 

yang terdapat dalam bidang kajian IPA. 

2. Tema yang ditentukan selain relevan dengan Kompetensi-kompetensi Dasar yang 

terdapat dalam satu tingkatan kelas, juga sebaiknya relevan dengan pengalaman 

pribadi peserta didik, dalam arti sesuai dengan keadaan lingkungan setempat.  

3. Dalam menentukan topik, isu sentral yang sedang berkembang saat ini, dapat menjadi 

prioritas yang dipilih dengan tidak mengabaikan keterkaitan antar-Kompetensi Dasar 

pada bidang kajian yang telah dipetakan.  

Langkah (4) 

     Membuat  matriks keterhubungan kompetensi dasar dan tema/topik pemersatu. Tujuannya 

adalah untuk menunjukkan kaitan antara  tema/topik dengan kompetensi dasar yang dapat 

dipadukan.  

Langkah (5) 

     Setelah membuat matriks keterhubungan kompetensi dasar dan tema pemersatu, maka 

Kompetensi-kompetensi Dasar tersebut dijabarkan ke dalam indikator pencapaian hasil 

belajar yang nantinya digunakan untuk penyusunan silabus. Contoh lihat lampiran. 

Langkah (6): 

     Menyusun silabus pembelajaran IPA terpadu,  dikembangkan dari berbagai indikator 

bidang kajian IPA menjadi beberapa kegiatan pembelajaran yang konsep keterpaduan atau 

keterkaitan  menyatu  antara beberapa bidang kajian IPA. Komponen penyusunan silabus 

terdiri dari Standar Kompetensi IPA, Kompetensi Dasar, Indikator, Kegiatan Pembelajaran, 

Alokasi Waktu, Penilaian, dan Sumber Belajar.  

Langkah (7) 

     Setelah teridentifikasi peta Kompetensi Dasar dan tema yang terpadu,  selanjutnya adalah 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada pembelajaran IPA Terpadu, sesuai 

dengan Standar Isi, keterpaduan terletak pada strategi pembelajaran. Hal ini disebabkan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar telah ditentukan dalam Standar Isi. 

D. Model Pelaksanaan Pembelajaran 

     Model pembelajaran  dalam hal ini adalah menjabarkan silabus menjadi rencana 

pelaksanaan pembelajaran terpadu, dikemas dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup/tindak lanjut. 
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1.  Kegiatan Awal/Pendahuluan 

     Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan 

peserta didik pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran terpadu. Fungsinya terutama 

untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan peserta 

didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Efisiensi waktu dalam kegiatan 

awal ini perlu diperhatikan, karena waktu yang tersedia relatif singkat yaitu antara 5-10 

menit. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut, diharapkan guru dapat menciptakan 

kondisi awal pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik siap mengikuti 

pembelajaran dengan seksama. 

     Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran ini di antaranya 

untuk menciptakan kondisi-kondisi awal pembelajaran yang kondusif, melaksanakan 

kegiatan apersepsi (apperception), dan penilaian awal (pre-test). Penciptaan kondisi awal 

pembelajaran dilakukan dengan cara: mengecek atau memeriksa kehadiran peserta didik 

(presence, attendance), menumbuhkan kesiapan belajar peserta didik (readiness), 

menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik, dan membangkitkan perhatian peserta didik. Melaksanakan apersepsi 

(apperception) dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran 

yang sudah dipelajari sebelumnya dan memberikan komentar terhadap jawaban peserta 

didik, dilanjutkan dengan mengulas materi pelajaran yang akan dibahas. Melaksanakan 

penilaian awal dapat dilakukan dengan cara lisan pada beberapa peserta didik yang 

dianggap mewakili seluruh peserta didik, bisa juga penilaian awal ini dalam prosesnya 

dipadukan dengan kegiatan apersepsi. 

2.  Kegiatan Inti  

     Kegiatan inti merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran terpadu yang 

menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik (learning 

experience). Pengalaman belajar dapat terjadi melalui kegiatan tatap muka dan kegiatan  

non-tatap muka. Kegiatan tatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan pembelajaran yang 

peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan guru maupun dengan peserta didik 

lainnya. Kegiatan nontatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan peserta didik dengan sumber belajar lain di luar kelas atau di luar sekolah. 

     Kegiatan inti pembelajaran terpadu bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi setempat. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan inti pembelajaran terpadu, di antaranya adalah sebagai berikut ini. 
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a) Kegiatan yang paling awal: Guru  memberitahukan tujuan atau kompetensi dasar 

yang harus dicapai oleh peserta didik beserta garis besar materi yang akan 

disampaikan. Cara yang paling praktis adalah menuliskannya di papan tulis 

dengan penjelasan secara lisan mengenai pentingnya kompetensi tersebut yang 

akan dikuasai oleh peserta didik. 

b) Alternatif kegiatan belajar yang akan dialami peserta didik. Guru menyampaikan 

kepada peserta didik kegiatan belajar yang harus ditempuh peserta didik dalam 

mempelajari tema atau topik yang telah ditentukan. Kegiatan belajar hendaknya 

lebih mengutamakan aktivitas peserta didik, atau berorientasi pada aktivitas 

peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator  yng memberikan kemudahan kepada 

peserta didik untuk belajar. Peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri apa 

yang dipelajarinya. Prinsip belajar sesuai dengan ’konstruktivisme’ hendaknya 

dilaksanakan dalam pembelajaran terpadu 

     Dalam membahas  dan menyajikan materi/bahan ajar terpadu harus diarahkan pada 

suatu proses perubahan tingkah laku peserta didik, penyajian harus dilakukan secara 

terpadu melalui penghubungan konsep di bidang kajian yang satu dengan konsep di 

bidang kajian lainnya. Guru harus berupaya untuk menyajikan bahan ajar dengan strategi 

mengajar yang bervariasi, yang mendorong peserta didik pada upaya penemuan 

pengetahuan baru, melalui pembelajaran yang bersifat klasikal, kelompok, dan 

perorangan. 

3.   Kegiatan Akhir/Penutup dan tindak lanjut 

     Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan 

untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik 

dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada 

proses dan hasil belajar peserta didik. Waktu yang tersedia untuk kegiatan ini relatif 

singkat, oleh karena itu guru perlu mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. 

Secara umum kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu di antaranya:  

a)  Mengajak peserta didik untuk   menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

b)  Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran dengan pemberian tugas atau latihan 

yang harus dikerjakan di rumah, menjelaskan kembali bahan yang dianggap sulit 

oleh peserta didik, membaca materi pelajaran tertentu, memberikan motivasi atau 

bimbingan belajar. 

c)  Mengemukakan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

d)  Memberikan evaluasi lisan atau tertulis. 
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E. Penilaian 

     Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap proses dan 

hasil belajar peserta didik. Penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, sedangkan penilaian hasil 

belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan 

menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan pencapaian 

kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi tersebut dapat 

dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. 

Penilaian proses dan hasil belajar itu saling berkaitan satu dengan lainnya, hasil belajar 

merupakan akibat dari suatu proses belajar.  

     Penilaian yang dikembangkan mencakup teknik, bentuk dan instrumen yang digunakan 

terdapat pada lampiran.  Model penilaian ini disesuaikan dengan penilaian berbasis kelas 

pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Objek penilaian mencakup penilaian 

terhadap proses dan hasil belajar peserta didik.  

1. Teknik Penilaian 

Teknik penilaian merupakan cara yang digunakan dalam melaksanakan penilaian 

tersebut. Teknik-teknik yang dapat diterapkan untuk jenis tagihan tes meliputi: (1) 

Kuis dan (2) Tes Harian.  

Untuk jenis tagihan nontes, teknik-teknik penilaian yang dapat diterapkan adalah: (1) 

observasi, (2) angket, (3) wawancara,(4) tugas, (5) proyek, dan (6) portofolio. 

2. Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen merupakan alat yang digunakan dalam melakukan 

penilaian/pengukuran/evaluasi terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. 

Bentuk-bentuk instrumen yang dikelompokkan menurut jenis tagihan dan teknik 

penilaian adalah: 

• Tes: isian, benar-salah, menjodohkan, pilihan ganda, uraian, dan unjuk kerja 

• Nontes: panduan observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan rubrik. 

     3.   Instrumen 

            Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

ketercapaian 

 kompetensi.  Apabila penilaian menggunakan tehnik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja 

dan tugas rumah yang berupa proyek, harus disertai rubrik penilaian. 
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     Jenis penilaian terpadu terdiri atas tes dan bukan tes. Sistem penilaian dengan 

menggunakan tes merupakan sistem penilaian konvensional. Sistem ini kurang dapat 

menggambarkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh, sebab hasil belajar 

digambarkan dalam bentuk angka yang gambaran maknanya sangat abstrak. Oleh karena itu 

untuk melengkapi gambaran kemajuan belajar secara menyeluruh maka dilengkapi dengan 

non-tes, seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Model Pendidikan IPA Terpadu 

     Guru dapat mempraktikkan beberapa teknik penilaian, baik yang termasuk dalam ranah 

kognitif, afektik, maupun psikomotor. Tugas berupa laporan baik secara individu maupun 

kelompok sebaiknya berupa tugas aplikasi, misalnya merupakan hasil pengamatan di luar 

kelas. Dapat pula berupa  tugas sintesis dan evaluasi, misalnya tugas pemecahan masalah  

lingkungan dan usulan cara penanggulangannya. Melalui penugasan ini maka kemampuan 

berpikir dan kepekaan peserta didik  akan terasah. 

PENILAIAN 

Non 

tes 

Pengetahuan, 
keterampilan, 

sikap, dan nilai  

Tes 

Tes lisan Tes tertulis Tes perbuatan 

• Skala sikap 
• Daftar periksa 
• Kuesioner 
• Catatan 
anekdot 

• Portofolio  
• Catatan 
sekolah 

Tes tertulis/ uraian 

• Tes tertutup/ 
terbatas/ 
terstruktur 

• Bebas terbuka 

Tes tertulis/ 

objektif 

• Pilihan ganda 
• Benar salah 
• Menjodohkan 
• Isian singkat 
• Isian panjang 
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     Untuk keperluan pelaporan hasil penilaian guru dapat memberikan bobot bagi setiap tugas 

yang diberikan tergantung pada pertimbangan guru sesuai dengan karakteristik tugas, baik tes 

maupun nontes. Penilaian untuk pelaporan mengacu pada pedoman penilaian. Oleh karena 

keterpaduan pembelajaran IPA meliputi bidang kajian energi dan perubahannya, materi dan 

sifatnya, makhluk hidup dan proses kehidupan, maka dalam pelaporan hasil penilaian tidak 

menjadi masalah. Ketiganya akan dipadukan menjadi nilai bidang kajian IPA .  

 

F. Implikasi Pembelajaran IPA Terpadu 

     Sesuatu yang baru atau merupakan inovasi tentu tidak mudah untuk dilaksanakan, karena 

memerlukan penyesuaian diri dan kemauan untuk beradaptasi. Begitu pula dengan 

pembelajaran IPA  Terpadu. Pembelajaran terpadu biasa dilakukan jenjang pendidikan usia 

dini, namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan di jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, yaitu jenjang Sekolah Dasar dan SMA/MA. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 

pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan. 

1. Guru  

     Pembelajaran IPA Terpadu merupakan gabungan antara berbagai bidang kajian IPA, 

yaitu fisika, kimia, dan biologi, maka dalam pelaksanaannya tidak lagi terpisah-pisah 

melainkan menjadi satu kesatuan. Hal ini memberikan implikasi terhadap guru yang 

mengajar di kelas.  

     Di sekolah pada umumnya guru-guru yang tersedia terdiri atas guru-guru disiplin ilmu 

seperti fisika, kimia, dan biologi. Guru dengan latar belakang tersebut tentunya sulit 

untuk beradaptasi ke dalam pengintegrasian bidang kajian IPA, karena mereka yang 

memiliki latar belakang fisika tidak memiliki kemampuan yang optimal pada Kimia dan 

Biologi, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, pembelajaran IPA juga menimbulkan 

konsekuensi terhadap berkurangnya beban jam pelajaran yang diemban guru-guru yang 

tercakup ke dalam bidang kajian IPA, sementara ketentuan yang berkaitan dengan 

kewajiban atas beban jam mengajar untuk setiap guru masih tetap. 

     Untuk itu, dalam pembelajaran IPA terpadu  dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: 

(a) team teaching, dan (b) guru tunggal. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan guru 

dan kebijakan sekolah masing-masing.  

 

1.   Team Teaching 
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Pembelajaran terpadu dalam hal ini diajarkan dengan cara team; satu topik 

pembelajaran dilakukan oleh lebih dari seorang guru. Setiap guru memiliki tugas 

masing-masing sesuai dengan keahlian dan kesepakatan. Kelebihan sistem ini antara 

lain adalah: (1) pencapaian KD pada setiap topik efektif karena dalam tim terdiri atas 

beberapa yang ahli dalam ilmu-ilmu sosial, (2) pengalaman dan pemahaman peserta 

didik lebih kaya daripada dilakukan oleh seorang guru karena dalam satu tim dapat 

mengungkapkan berbagai konsep dan pengalaman, dan (3) peserta didik akan lebih 

cepat memahami karena diskusi akan berjalan dengan narasumber dari berbagai 

disiplin ilmu. 

     Kelemahan dari sistem ini antara lain adalah jika tidak ada koordinasi, maka setiap 

guru dalam tim akan saling mengandalkan sehingga pencapaian KD tidak akan 

terpenuhi. Selanjutnya, jika kurang persiapan, penampilan di kelas akan tersendat-

sendat karena skenario tidak berjalan dengan semestinya, sehingga para guru tidak 

tahu apa yang akan dilakukan di dalam kelas.  

Untuk itu maka diperlukan beberapa langkah seperti berikut. 

(a) Dilakukan penelaahan untuk memastikan berapa KD dan SK yang harus dicapai 

dalam satu topik pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan berapa guru bidang 

studi IPA yang dapat dilibatkan dalam pembelajaran pada topik tersebut. 

(b) Setiap guru bertanggung jawab atas tercapainya KD yang termasuk dalam SK 

yang ia mampu, seperti misalnya SK-1 oleh guru dengan latar belakang biologi, 

SK-2 oleh guru dengan latar belakang fisika, dan seterusnya. 

(c) Disusun skenario pembelajaran dengan melibatkan semua guru yang termasuk 

ke dalam topik yang bersangkutan, sehingga setiap anggota memahami apa yang 

harus dikerjakan dalam pembelajaran tersebut. 

(d) Sebaiknya dilakukan simulasi terlebih dahulu jika pembelajaran dengan sistem 

ini merupakan hal yang baru, sehingga tidak terjadi kecanggungan di dalam 

kelas. 

(e) Evaluasi dan remedial menjadi tanggung jawab masing-masing guru sesuai 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, sehingga akumulasi nilai 

gabungan dari setiap Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi   menjadi nilai 

mata pelajaran IPA. 

     Dalam bab sebelumnya telah diuraikan, bahwa yang terpenting adalah kerja sama 

antarguru IPA  yang ada di suatu sekolah dalam membuat perencanaan pembelajaran, 

mulai dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran hingga kesepakatan dalam 
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bentuk penilaian. Bila hal ini dapat dilaksanakan, maka pembelajaran terpadu dapat 

meningkatkan kerja sama antarguru IPA, baik yang ada di sekolah maupun dalam 

lingkup MGMP. Kerja sama ini meliputi saling mempelajari materi dari bidang kajian 

yang lain. Selain meningkatkan kerja sama, pembelajaran terpadu juga meningkatkan 

keharusan bagi guru untuk memperluas wawasan pengetahuannya. 

2. Guru Tunggal 

     Pembelajaran IPA dengan seorang guru merupakan hal yang ideal dilakukan. Hal 

ini disebabkan: (1) IPA merupakan satu mata pelajaran, (2) guru dapat merancang 

skenario pembelajaran sesuai dengan topik yang ia kembangkan tanpa konsolidasi 

terlebih dahulu dengan guru yang lain, dan (3) oleh karena tanggung jawab dipikul 

oleh seorang diri, maka potensi untuk saling mengandalkan tidak akan muncul. 

     Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam pembelajaran IPA terpadu 

yang dilakukan oleh guru tunggal, yakni: (1) oleh karena mata pelajaran IPA terpadu 

merupakan hal yang baru, sedangkan guru-guru yang tersedia merupakan guru bidang 

studi sehingga sangat sulit untuk melakukan penggabungan terhadap berbagai bidang 

studi tersebut, (2) seorang guru bidang studi fisika tidak menguasai secara mendalam 

tentang kimia dan biologi sehingga dalam pembelajaran IPA terpadu akan didominasi 

oleh bidang studi biologi, serta (3) jika skenario pembelajaran tidak menggunakan 

metode yang inovatif maka pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

tidak akan tercapai karena akan menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna. 

Untuk tercapainya pembelajaran IPA Terpadu yang dilakukan oleh guru tunggal 

tersebut, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. 

(a) Guru-guru yang tercakup ke dalam mata pelajaran IPA diberikan pelatihan 

bidang-bidang studi di luar bidang keahliannya, seperti guru bidang studi Fisika 

diberikan pelatihan tentang bidang studi Kimia dan Biologi. 

(b) Koordinasi antarbidang studi yang tercakup dalam mata pelajaran IPA tetap 

dilakukan, untuk mereviu apakah skenario yang disusun sudah dapat memenuhi 

persyaratan yang berkaitan dengan bidang studi di luar yang ia mampu. 

(c) Disusun skenario dengan metode pembelajaran yang inovatif dan memunculkan 

nalar para peserta didik sehingga guru tidak terjebak ke dalam pemaparan yang 

parsial bidang studi. 

(d) Persiapan pembelajaran disusun dengan matang sesuai dengan target pencapaian 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan topik yang dihasilkan 

dari pemetaan yang telah dilakukan. 
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     Pembelajaran terpadu oleh guru tunggal dapat memperkecil masalah 

pelaksanaannya yang menyangkut jadwal pelajaran. Secara teknis, pengaturannya 

dapat dilakukan sejak awal semester atau awal tahun pelajaran. Hal yang perlu 

dihindarkan adalah pembahasan materi yang tidak seimbang karena wawasan 

pengetahuan tentang materi pelajaran yang lain kurang memadai. Hal utama yang 

harus dilakukan guru adalah memahami model pembelajaran terpadu secara 

konseptual maupun praktikal. 

2. Peserta didik 

     Dilihat dari aspek peserta didik, pembelajaran IPA Terpadu memiliki peluang untuk 

pengembangan kreativitas akademik. Hal ini disebabkan model ini menekankan pada 

pengembangan kemampuan analitik terhadap konsep-konsep yang dipadukan, karena 

dapat mengembangkan kemampuan asosiasi konsep dan aplikasi konsep, kemampuan 

asosiatif, serta kemampuan eksploratif dan elaboratif.  

Selain itu, model pembelajaran IPA Terpadu dapat mempermudah dan memotivasi 

peserta didik untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau 

hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai atau tindakan yang terdapat dalam beberapa 

indikator dan Kompetensi Dasar. Dengan mempergunakan model pembelajaran IPA 

Terpadu, secara psikologik, peserta didik digiring berpikir secara luas dan mendalam 

untuk menangkap dan memahami hubungan-hubungan konseptual yang disajikan guru. 

Selanjutnya, peserta didik akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, 

sistemik, dan analitik. Dengan demikian, pembelajaran model ini menuntun kemampuan 

belajar peserta didik lebih baik, baik dalam aspek intelegensi maupun kreativitas.  

Pembelajaran terpadu perlu dilakukan dengan variasi metode yang tidak membosankan. 

Aktivitas pembelajaran harus lebih banyak berpusat pada peserta didik agar dapat 

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya.  

3.  Bahan Ajar 

     Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran termasuk dalam 

pembelajaran terpadu. Oleh karena pembelajaran terpadu pada dasarnya merupakan 

perpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam ilmu alam maka dalam 

pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif 

dibandingkan dengan pembelajaran monolitik. Dalam satu topik pembelajaran, diperlukan 

sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah Standar Kompetensi yang merupakan 

jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya.  
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     Sumber belajar utama yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA Terpadu dapat 

berbentuk teks tertulis seperti buku, majalah, brosur, surat kabar, poster dan informasi 

lepas, atau berupa lingkungan sekitar seperti: lingkungan alam, lingkungan sosial sehari-

hari. Seorang guru yang akan menyusun materi perlu mengumpulkan dan mempersiapkan 

bahan kepustakaan atau rujukan (buku dan pedoman yang berkaitan dan sesuai) untuk 

menyusun dan mengembangkan silabus. Pencarian informasi ini, sebenarnya dapat pula 

memanfaatkan perangkat teknologi informasi mutakhir seperti multimedia dan internet. 

Aktivitas peserta didik dalam penugasan dapat menjadi nilai tambah yang 

menguntungkan. 

     Bahan yang akan digunakan dapat berbentuk buku sumber utama maupun buku 

penunjang lainnya. Di samping itu, bahan bacaan penunjang seperti jurnal, hasil 

penelitian, majalah, koran, brosur, serta alat pembelajaran yang terkait dengan indikator 

dan Kompetensi Dasar ditetapkan. Sebagai bahan penunjang, dapat juga digunakan  

disket, kaset, atau CD yang berkaitan dengan bahan yang akan dipadukan. Guru, dalam 

hal ini, dituntut untuk rajin dan kreatif mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran terpadu tergantung pada wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan tingkat 

kreativitasnya dalam mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan yang terkumpulkan 

dan semakin luas wawasan dan pemahaman guru terhadap materi tersebut maka 

berkecenderungan akan semakin baik pembelajaran yang dilaksanakan. 

     Bahan yang sudah terkumpul selanjutnya dipilah, dikelompokkan, dan disusun ke 

dalam indikator dari Kompetensi Dasar. Setelah bahan-bahan yang diperlukan terkumpul 

secara memadai, seorang guru selanjutnya perlu mempelajari secara cermat dan 

mendalam tentang isi bahan ajar yang berkaitan dengan langkah kegiatan berikutnya. 

   4.  Sarana dan Prasarana 

     Dalam pembelajaran IPA terpadu diperlukan berbagai sarana dan prasarana 

pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya, hanya 

saja ia memiliki kekhasan tersendiri dalam beberapa hal. Dalam pembelajaran IPA 

Terpadu, guru harus memilih secara jeli media yang akan digunakan, dalam hal ini media 

tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai bidang studi 

yang terkait dan tentu saja terpadu. Karena digunakan untuk pembelajaran konsep yang 

direkatkan oleh tema, maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika 

dibandingkan dengan pemisahan bidang kajian.  
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Namun demikian, dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan untuk 

menggunakan sarana yang relatif lebih banyak dari pembelajaran monolitik. Hal ini 

disebabkan untuk memberikan pengalaman yang terpadu, peserta didik harus diberikan 

ilustrasi dan demonstrasi yang komprehensif untuk satu topik tertentu. Guru dalam 

pembelajaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk mencapai 

tujuan pembelajaran IPA Terpadu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SISTEM PERNAFASAN PADA MANUSIA 
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1. Organ-Organ Sistem Pernafasan Manusia  

     Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk 

pertukaran gas. Pada hewan berkaki empat, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran 

yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. 

Diafragma menarik udara masuk dan juga mengeluarkannya. Berbagai variasi sistem 

pernapasan ditemukan pada berbagai jenis makhluk hidup. Bahkan pohon pun memiliki 

sistem pernapasan. 

 

 

Gambar 1. Organ-organ pernafasan manusia. 

1.   Hidung  

     Tempat dimana udara (oksigen) pertama kali masuk. dihidung terdapat rambut-rambut 

hidung yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir untuk 

mengatur suhu udara pernapasan. 

2. Tekak 

Merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan 

saluran kerongga hidung.didalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga 

agar makanan tidak masuk kesaluran pernapasan  

3. Laring 

Hidung 

Faring 

Laring 

Trakea 

Bronkus 

Paru - Paru 
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Terdiri dari 3 lapisan epitel (bersilia dan berlendir) merupakan lapisan paling dalam, 

lapisan tulang rawan (berupa cincin tulang rawan) denagn otot polosnya, merupakan 

lapisan bagian tengahnya, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. 

4. Trakea 

Terdiri dari 3 lapisan epitel (bersilia dan berlendir) merupakan lapisan paling dalam, 

lapisan tulang rawan (berupa cincin tulang rawan) denagn otot polosnya, merupakan 

lapisan bagian tengahnya, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. 

5. Bronchus 

Bronchus merupakan percabangan 2 dari trakea yang nantinya juga bercabang 

menjadi bronkiolus. dibronchus tidak terdapat cincin tulang rawan tapi hanya ditemukan 

jaringan ikat dan otot polos 

6. Bronkiulus 

     Bronkiolus adalah cabang dari bronchus yang berujung pada saluran alveolus  .saluran 

ini berada dikantung alveolus. 

7. Alveolus 

     Alveolus  terdapat didalam kantung alveolus yang mana dalam setiap kantong alveolus 

berisis banyak alveolus.dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola, dan pada 

permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler sehingga proses pertukaran gas 

berlangsung disini 

8. Paru-paru 

    Merupakan organ pernapasan utama, yang dibungkus oleh selaput pleura dan yang 

emnyelimuti paru-paru scara langsung disebut visceral pleura dan yang menyelimuti 

rongga dada disebut parietal pleura. Dan diantara k2 selaput tersebut terisi cairan yang 

berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis  

2. Mekanisme Respirasi 

1. Pernafasan Dada 

Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. 

Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Fase Inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga 

rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil 

daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. 

b. Fase Ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara 

tulang rusuk ke posisi semula yang dikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga 

rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada 
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menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada 

yang kaya karbon dioksida keluar. 

2. Pernafasan Perut 

Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya 

dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga 

dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil 

daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. 

b. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diaframa 

ke posisi semula yang dikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada 

menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih 

besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon 

dioksida keluar. 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Ispirasi 

Inspirasi 

Udara masuk 

Tulang rusuk 

terangkat karena 

kontraksi otot 

antar tulang rusuk 

Diaphragma kontraksi  

(turun) 
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Gambar 3. Mekanisme Ekspirasi 

3. Kapasitas Volume Paru-Paru 

     Sistem respirasi bersama dengan sistem sirkulasi merupakan alat pertukaran gas utama 

antara tubuh dengan lingkunganya serta transport dari dan menuju sel-sel. Secara anatomi 

sistem ini dapat dibagi menurut letaknya, yaitu bagian atas (diatas larynk) dan bagian bawah 

(larynk ke bawah), sedangkan secara fisiologis dapat dibagi menjadi divisi konduksi dan dan 

divisi respirasi. 

     Ada empat jenis volume respirasi dan empat jenis kapasitas respirasi. Volume respirasi 

antara lain : 

1. Volume tidal, yaitu volume udara pada inhalasi dan ekshalasi normal. 

2. Volume Inspirasi cadangan yaitu volume udara yang dapat diinhalasi lagi setelah 

inhalasi volume tidal normal. 

3. Volume ekspirasi cadangan yaitu volume udara yang diekshalasikan lagi setelah 

ekshalasi volume tidal normal.  

4. Volume Residu yaitu banyaknya udara yang tertinggal di dalam paru-paru (1200 ml) 

Sedangkan kapasitas paru-paru antara lain : 

1. kapasitas total paru-paru yaitu jumlah maksimal udara yang dikandung paru-paru 

setelah melakukan inspirasi maksimal. 

2. Kapasitas vital yaitu jumlah maksimal udara yang dapat diekspirasikan setelah 

inspirasi maksimal.  

Ekspirasi 

Udara Keluar 

Tulang rusuk 

turun karena 

otot 

interkostal 

berelaksasi 

Diaphragma  

berelaksasi (naik) 
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3. Kapasitas inspirasi yaitu kandungan udara maksimal yang dapat di inspirasi setelah 

ekspirasi normal. 

4. Kapasitas residu fungsional yaitu volume udara yang tertinggal dalam paru-paru 

setelah ekspirasi volume tidal normal. 

4.  Bunyi Pernafasan 

     Bunyi pernafasan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu normal dan abnormal. 

1.  Bunyi normal 

a. Bunyi Bronchial 

Bunyi pernafasan bronchial dihasilkan saat udara mengalir melalui trakea dan 

bronki. Bunyi bronchial cukup keras terdengar, dengan nada yang cukup tinggi, 

dan suara terdengar jelas dengan bantuan stetoskop. 

b. Bunyi Vesikular 

Bunyi pernafasan vesikular dapat terdengar apabila udara memasuki alveoli. Suara 

pernafasan vesikular terdiri atas fase inspirasi yang terdengar lemah (suara pelan) 

yang diikuti oleh fase ekspirasi yang hampir tidak terdengar. Suara pernafasan ini 

terdengar di sekitar peripheral dari daerah paru-paru. Pada saat keadaan istirahat, 

suara pernafasan ini tidak akan terdengar sama sekali. Keras suara pernafasan yang 

dapat terdengar banyak dipengaruhi oleh fisik tiap individu, keadaan 

pernafasannya, dan kondisi kesehatan tubuh seseorang. 

2. Bunyi abnormal 

a.  Crackles (dedas, meretih, gemercik) 

Crackle adalah ketidaklanjutan, suara yang tidak bernada, suara singkat yang 

biasanya terdengar saat melakukan inspirasi. Suara ini dapat dikategorikan sebagai 

halus (nada tinggi, lembut/halus, sangat singkat) atau kasar (nada rendah, lebih 

keras, tidak terlalu singkat). Saat mendengar crackle, harus diperhatikan pada 

kekerasan, nada, lama waktu, jumlah, waktu pada siklus respirasi, tempat, pola dari 

nafas ke nafas, perubahan setelah batuk atau perubahan posisi 

b. Wheeze (bunyi menciut-ciut atau mendesah) 

Wheeze adalah suara yang berkelanjutan, dengan nada tinggi, suara tersebut 

biasanya terdengar saat ekspirasi tetapi kadangkala juga terdengar saat inspirasi. 

Suara pernafasan ini dihasilkan saat udara mengalir melalui saluran pernafasan 

yang menyempit. 
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c. Stridor 

Pada keadaan ini, suara terdengar seperti wheeze pada saat inspirasi dan terdengar 

paling jelas pada trakea selama proses inspirasi berlangsung. Stridor dapat terjadi 

apabila terdapat gangguan trakea, atau laring, yang harus ditangani secara medik 

dengan segera. 

d. Pleural Rub (Gesekan Pleural) 

Suara yang terdengar dihasilkan ketika permukaan pleural terjadi inflamasi atau 

terjadi gesekan satu sama lain. Suara yang terdengar dapat berkelanjutan atau tidak 

berkelanjutan. Tempat terdengar suara biasanya pada daerah khusus sekitar dada 

dan terdengar selama fase inspirasi dan fase ekspirasi. 

5. Pertukaran Gas Oksigen dan Karbondioksida 

     Di dalam Alveolus, udara yang mengandung oksigen dipertukarkan ke dalam 

darah. Sedangkan karbondioksida di dalam darah dikeluarkan ke alveolus. 

A. Pengikatan O2 

 

Gambar 4 : Proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah. Dan setelah 

berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan 

1. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi dari pada O2 di dalam darah.     

2. 02 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. 

3. Di dalam darah, O2 sebagian besar (98%) diikat oleh Hb yang terdapat pada 

Eritrosit menjadi Oksihemoglobin (HbO2). 
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4. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah (2%). 

5. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena 

pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan.  

B. Pengeluaran CO2 

1. Di jaringan, CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. 

2. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera 

masuk ke dalam darah. 

3. Ketika CO2 berada di dalam darah sebagian besar (70%) CO2 akan diubah menjadi 

ion bikarbonat(HCO3–). 

4. 20% CO2 akan terikat oleh Hb pada Eritrosit. 

5. Sedangkan 10% CO2 lainnya larut dalam plasma darah. 

6. Di dalam darah, CO2 di bawa ke jantung, kemudian oleh jantung CO2 dalam darah 

dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. 

7. Di paru-paru CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. 

 

 

Gambar 5 : Proses pertukaran karbondioksida dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Setelah 

berada di dalam darah, karbondioksida di bawa ke alveolus untuk dikeluarkan. 
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6. Kontrol Pernafasan 

      Pusat pengaturan pernafasan adalah medulla oblongata dan pons.  

 

 

1. Respirasi normal antara 12–15 kali per menit. 

2. Pada kondisi tertentu frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun bergantung 

kondisi. 

3. Yang menaikkan atau menurunkan kecepatan respirasi adalah medulla oblongata dan 

pons. 

7. Kelainan sistem Respirasi Pada Manusia 

1. Asma  

      Merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi 

terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. asma bersifat menurun. 

2. Kerusakan akibat rokok 

      Kerusakan karena asap yang masuk ke paru-paru sangat panas. Selain itu karena 

senyawa  toksik lain yang terkandung di dalam rokok (ada 4000 senyawa toksik pada 

rokok). 

3. Influenza 

otak 

Pusat pengaturan 

pernafasan 

Jantung berdenyut 

lebih cepat 

Jantung berdenyut lebih 

lambat 

diafragma 

Otot interkostal 

Neuron 

Motorik 

pons 

medulla 
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      Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. dengan gejala antara lain pilek, 

hidung tersumbat, bersin-bersin dan tenggorokan gatal. 

4. Tubercolosis 

      Penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri mycobacterium tubercolosis. 

sehingga difusi  oksigeb menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau 

peradangan pada dinding alveolus. 

5. Sinusitis 

      Peradangan pada sinus yang yang didalamnya terkumpul nanah. 

6. Rinitis  

      Gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus tapim juga bisa dikarenakan 

reaksi alergi terhadap cuaca,serbuk sari,dan debu. 

7. Wajah Adenoid 

      Pembengkakan kelenjar limfe pada sekitar tekak dan hidung yang mempersempit 

jalan nafas. penderita biasanya lebih suka bernapas lewat mulut 

8. Pleuritis 

      Merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. 

9. Faringitis 

      Radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri streptococcus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN KIMIA PADA MAKANAN 
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A. Pengertian Zat Adiktif. 

     Zat adiktif pada makanan atau disebut bahan tambahan makanan menurut pengertian  

Departemen Kesehatan RI adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan 

biasanya bukan merupakan ingreditas (komposisi) khas makanan, mempunyai atau tidak 

mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud 

teknologi pada pembuatannya, dan untuk menghasilkan dan mempengaruhi sifat khas 

makanan tersebut. Zat adiktif pada makanan tidak boleh digunakan untuk menutupi 

kerusakan dari makanan. 

1. Zat Adiktif Makanan 

a. Antioksidan yaitu bahan untuk mencegah/menghambat oksidasi (ketengikan). 

      Contoh : BHA(Butil Hidroksi Anisol), BHT (Butil Hidroksi Toluena), TBHQ (Tersier 

Butil Hidroksi Quinolin) 

b. Pengatur keasaman adalah bahan untuk mengatur keasaman. 

      Contoh : Asam asetat(asam cuka), asam sitrat, asam tartrat. 

c. Pemanis sintetis untuk mengatur rasa manis atau menggantikan gula. 

      Contoh : Sakarin, siklamat dan Aspartam. 

d. Pengawet adalah bahan untuk mencegah atau menghambat penguraian(kerusakan) 

makanan oleh mikroorganisme. 

      Contoh : Asam benzoate, asam sorbat 

e. Pewarna digunakan untuk memperbaiki atau member warna pada makanan. 

      Contoh : beta karoten , turmeric, tartrazin, karmoisin. 

f. Penyedap rasa untuk mempertegas rasa. 

      Contoh : Vetsin (MSG), HPV (Hydrolisis Vegetable Protein), garam guanilat dan 

garam inosilat. 

2. Keuntungan Penggunaan Zat Adiktif Makanan. 

a. Menghasilkan makanan yang tahan lama dengan tetap segar dan tidak berubah rasa. 

b. Mencegah reaksi yang dapat membahayakan kesehatan dari makanan jika disimpan 

lama (makanan tetap aman). 

B. Batas Penggunaan. 

     Batasan penggunaan berdasarkan resiko adalah ADI (Acceptable Daily Intake) yaitu 

batasan yang tidak menimbulkan resiko/bahaya jika dikomsumsi oleh manusia. 

Perhitungannya dengan menggunakan perkilo gram bobot badan. 

Zat Adiktif Batasan PERMENKES RI per 

kg Makanan 

Batasan ADI per kg Bobot 

Badan 
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BHA 100 mg-1000 mg 0 – 0,3 mg 

BHT 100 mg-1000 mg 0 - 0,125 mg 

Asam Asetat Secukupnya Tidak ada batasan 

Asam Sitrat 5 g – 40 g Tidak ada batasan 

Sakarin 50 mg – 300 mg - 

Siklamat 500 mg – 3 g - 

Aspartam - - 

Asam Benzoat 600 mg – 1 g 0,5 mg 

Asam Sorbat 500 mg – 3 g 0, 25 mg 

Beta karoten 100 mg - 600 mg - 

Karamal 150 mg – 300 mg Tidak ada batasan 

Tartrazin 30 mg-300 mg 0-7,5 mg 

Karmoisin 50 mg-300 mg 0 -4 mg 

Eritrosin 30 mg- 300 mg 0-0,6 mg 

MSG secukupnya 0-120 mg 

Catatan : batasan menurut PERMENKES RI tergantung dari jenis makanan dari 

batasan terkecil sampai terbesar. 

C. Bahaya Dan Kerugian Zat Adiktif 

     Untuk zat adiktif alami (dari alam) tidak banyak menimbulkan bahaya bagi kesehatan, 

sedangkan untuk zat adiktif sintetis sering menimbulkan resiko bagi kesehatan. 

 

1.  Penggunaan Penyedap Rasa. 

     Penyedap rasa yang umum digunakan adalah vetcin. Vesin atau Mono Sodium Glutamat 

merupakan garam dari asam glutamate yang merupakan asam amino yang sering terdapat 

pada hasil fermentasi pembuatan kecap. 

HOOC – CH2- CH2 – CH-COONa 

NH2 

     MSG dibuat dari fermentasi tetes tebu(karbohidrat) dengan bantuan bakteri Micrococcus 

Glutamicus 

Dalam jumlah yang wajar tidak menimbulkan resiko, tetapi dalam jumlah berlebih MSG 

menimbulkan , gejala “Chinese Restaurant Syndrome” yaitu gejala dengan adanya rasa haus, 

letih atau sakit kepala. 
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     Di Negara maju MSG masih dipertentangkan, hanya tidak boleh untuk makanan bayi 

dibawah 3 bulan. 

 

2.  Penggunaan Pemanis Sintetis 

     Termasuk pemanis sintetis 

a. Dulsin       : Tingkat kemanisan dulsin 250 kali gula, pemanis ini dilarang oleh Depkes RI 

b.Sakarin      : Tingkat kemanisan sakarin 500 kali gula. 

c. Siklamat    : Tingkat kemanisan siklamat 50 kali gula 

d. Aspartam  : Tingkat kemanisan Aspartam 200 kali gula. 

     Pemanis sintetis dengan tingkat kemanisan tinggi, banyak digunakan untuk mengganti 

gula. Digunakan juga untuk penderita diabetes dan diet. 

 

3.  Penggunaan Pewarna  

     Pewarna yang digunakan oleh Depkes RI dikelompokan : 

a.  Pewarna alami  :  beta karoten, khlorophyl, kurkumin, caramel. 

b. Pewarna sintetis   : Tartrazin, karmoisin, biru berlian, teritrosin, indigotin, sunset yellow 

FCF, hijau FCF, poncean 4R dan lain-lain 

      

      Pewarna sintetis yang diijinkan jika digunakan dalam jumlah wajar, tidak menimbulkan 

resiko. Tetapi ada beberapa pewarna sintetis dalam jumlah berlebih menyebabkan kanker  

kandung kemih dan kelainan pada ginjal. 

Pewarna yang dilarang Depkes RI adalah pewarna sintetis untuk tekstil tetapi disalahgunakan 

(dipakai untuk makanan). Contohnya rhodamin B, Auramin, Magenta dan lain-lain yang 

banyak dipakai pada terasi, sirup atau makanan tanpa ijin Depkes RI. Pewarna ini berbahaya 

dan akan terakumulasi pada tubuh dan menyebabkan kerusakan pada ginjal, kandung kemih 

dan kanker. 

 

4. Penggunaan Pengawet. 

     Pengawet yang diijinkan : 

a. Na-benzoat 

b. K- sorbet 

Kedua senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pengawet yang 

paling aman adalah asam cuka (untuk acar), Gula(untuk manisan) dan garam (untuk 

asinan ikan atau telur). Pengawet yang dilarang Depkes RI adalah asam salisilat. 
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PRAKTIKUM  INDIVIDU 

Mengenal Bahan-Bahan Pengawet pada makanan/snack. 

 

Jurusan    :   

Semester  :   

Mata Kuliah  :   

Nama   : 

Nim   : 

 

 

Tujuan :  Mahasiswa dapat , 

1. Mengenal jenis-jenis bahan pengawet pada makanan. 

2. Mengerti keuntungan dan penyalahgunaan zat-zat kimia yang 

berfungsi sebagai zat pengawet. 

3. Mengajarkan dan memberikan informasi kepada anak Sekolah 

Dasar tentang pengawetan makanan. 

  

Pertanyaan  :  

1. Mencari nama-nama bahan pengawet pada objek Anda (Amati 

pada komposisi). 

2. Kategorikan jenis pengawetan mana, dari zat-zat yang anda 

temukan. 

3. Jelaskan dalam bentuk Uraian.(gunakan bahan ajar, internet dan 

sumber lainnya) 

4. Beri Penilaian bagaimana anda menanggapi “objek” anda. 

Jelaskan. 

5. Bagaimanakah Memilih makanan yang sehat? 

Alat & Bahan   : 

Berbagai macam kemasan makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekitar. 

PENGAWETAN DAN BAHAN KIMIA 

1. Pengawetan Secara Alami 
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     Proses pengawetan secara alami meliputi pemanasan (pengeringan & 

pengasapan),pendinginan dan penggaraman. 

a. Pendinginan 

Teknik ini adalah teknik yang paling terkenal karena sering digunakan oleh 

masyarakat umum di desa dan di kota. Konsep dan teori dari sistem pendinginan 

adalah memasukkan makanan pada tempat atau ruangan yang bersuhu sangat rendah. 

Untuk mendinginkan makanan atau minuman bisa dengan memasukkannya ke dalam 

kulkas atau lemari es atau bisa juga dengan menaruh di wadah yang berisi es. 

Biasanya para nelayan menggunakan wadah yang berisi es untuk mengawetkan ikan 

hasil tangkapannya. Di rumah-rumah biasanya menggunakan lemari es untuk 

mengawetkan sayur, buah, daging, sosis, telur, dan lain sebagainya. Suhu untuk 

mendinginkan makanan biasa biasanya bersuhu 15 derajat celsius. Sedangkan agar 

tahan lama biasanya disimpan pada tempat yang bersuhu 0 sampai -4 derajat selsius. 

b. Pengasapan 

Cara pengasapan adalah dengan menaruh makanan dalam kotak yang kemudian 

diasapi dari bawah.Teknik pengasapan sebenarnya tidak membuat makanan menjadi 

awet dalam jangka waktu yang lama, karena diperlukan perpaduan dengan teknik 

pengasinan dan pengeringan. 

c. Pengalengan, 

Sistem yang satu ini memasukkan makanan ke dalam kaleng   alumunium atau bahan 

logam lainnya, lalu diberi zat kimia sebagai pengawet seperti garam, asam, gula dan 

sebagainya. Bahan yang dikalengkan biasanya sayur-sayuran, daging, ikan, buah-

buahan, susu, kopi, dan banyak lagi macamnya. Tehnik pengalengan termasuk paduan 

teknik kimiawi dan fisika. Teknik kimia yaitu dengan memberi zat pengawet, 

sedangkan fisika karena dikalengi dalam ruang hampa udara. 

d. Pengeringan 

Mikro organisme menyukai tempat yang lembab atau basah mengandung air. Jadi 

teknik pengeringan membuat makanan menjadi kering dengan kadar air serendah 

mungkin dengan cara dijemur, dioven, dipanaskan, dan sebagainya. Semakin banyak 

kadar air pada makanan, maka akan menjadi mudah proses pembusukan makanan. 

 

e. Pemanisan 

Pemanisan makanan yaitu dengan menaruh atau meletakkan makanan pada medium 

yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menurunkan 
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kadar mikroorganisme. Jika dicelup pada konsenstrasi 70% maka dapat mencegah 

kerusakan makanan. Contoh makanan yang dimaniskan adalah seperti manisan buah, 

susu, jeli, agar-agar, dan lain sebagainya. 

f. Pengasinan 

Cara yang terakhir ini dengan menggunakan bahan NaCl atau yang kita kenal sebagai 

garam dapur untuk mengawetkan makanan. Tehnik ini disebut juga dengan sebutan 

penggaraman. Garam dapur memiliki sifat yang menghambat perkembangan dan 

pertumbuhan mikroorganisme perusak atau pembusuk makanan. Contohnya seperti 

ikan asin yang merupakan paduan antara pengasinan dengan pengeringan. 

 

2. Pengawetan Secara Biologis 

     Proses pengawetan secara biologis misalnya dengan peragian (fermentasi).  

a. Peragian (Fermentasi) 

Merupakan proses perubahan karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja pada 

proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel ragi. Lamanya proses peragian 

tergantung dari bahan yang akan diragikan. 

b. Enzim 

Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat 

membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Enzim yang terdapat 

dalam makanan dapat berasal dari bahan mentahnya atau mikroorganisme yang 

terdapat pada makanan tersebut. Bahan makanan seperti daging, ikan susu, buah-

buahan dan biji-bijian mengandung enzim tertentu secara normal ikut aktif bekerja di 

dalam bahan tersebut. Enzim dapat menyebabkan perubahan dalam bahan pangan. 

Perubahan itu dapat menguntungkan ini dapat dikembangkan semaksimal mungkin, 

tetapi yang merugikan harus dicegah. Perubahan yang terjadi dapat berupa rasa, 

warna, bentuk, kalori, dan sifat-sifat lainnya. Beberapa enzim yang penting dalam 

pengolahan daging adalah bromelin dari nenas dan papain dari getah buah atau daun 

pepaya. 

c. Enzim Bromalin 

Didapat dari buah nenas(air 90%, Kalium, Kalsium, lodium, Sulfur, Khlor, Asam, 

Biotin, Vitamin B12, Vitamin E serta Enzim Bromelin). digunakan untuk 

mengempukkan daging. Aktifitasnya dipengaruhi oleh kematangan buah, konsentrasi 

pemakaian, dan waktu penggunaan. Untuk memperoleh hasil yang maksimum 
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sebaiknya digunakan buah yang muda. Semakin banyak nenas yang digunakan, 

semakin cepat proses bekerjanya. 

d. Enzim Papain 

Berupa getah pepaya, disadap dari buahnya yang berumur 2,5-3 bulan. Dapat 

digunakan untuk mengepukan daging, bahan penjernih pada industri minuman bir, 

industri tekstil, industri penyamakan kulit, industri pharmasi dan alat-alat kecantikan 

(kosmetik) dan lain-lain. Enzim papain biasa diperdagangkan dalam bentuk serbuk 

putih kekuningan, halus, dan kadar airnya 8%. Enzim ini harus disimpan dibawah 

suhu 60o C. Pada 1 (satu) buah pepaya dapat dilakukan 5 kali sadapan. Tiap sadapan 

menghasilkan + 20 gram getah. Getah dapat diambil setiap 4 hari dengan jalan 

menggoreskan buah tersebut dengan pisau. 

 

3. Pengawetan Secara Kimiawi 

     Menggunakan bahan-bahan kimia, seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium 

benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lian. Proses pengasapan juga 

termasuk cara kimia sebab bahan-bahan kimia dalam asap dimasukkan ke dalam makanan 

yang diawetkan. Apabila jumlah pemakaiannya tepat, pengawetan dengan bahan-bahan kimia 

dalam makanan sangat praktis karena dapat menghambat berkembangbiaknya 

mikroorganisme seperti jamur atau kapang, bakteri, dan ragi.  

a. Asam propionat (natrium propionat atau kalsium propionat). 

Sering digunakan untuk mencegah tumbuhnya jamur atau kapang. Untuk bahan 

tepung terigu, dosis maksimum yang digunakan adalah 0,32 % atau 3,2 gram/kg 

bahan; sedngkan untuk bahan dari keju, dosis maksimum sebesar 0,3 % atau 3 

gram/kg bahan. 

b. Asam Sitrat (citric acid) 

Merupakan senyawa intermedier dari asam organik yang berbentuk kristal atau 

serbuk putih. Asam sitrat ini maudah larut dalam air, spriritus, dan ethanol, tidak 

berbau, rasanya sangat asam, serta jika dipanaskan akan meleleh kemudian terurai 

yang selanjutnya terbakar sampai menjadi arang. Asam sitrat juga terdapat dalam sari 

buah-buahan seperti nenas, jeruk, lemon, markisa. Asam ini dipakai untuk 

meningkatkan rasa asam (mengatur tingkat keasaman) pada berbagai pengolahan 

minum, produk air susu, selai, jeli, dan lain-lain. Asam sitrat berfungsi sebagai 

pengawet pada keju dan sirup, digunakan untuk mencegah proses kristalisasi dalam 

madu, gula-gula (termasuk fondant), dan juga untuk mencegah pemucatan berbagai 
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makanan, misalnya buah-buahan kaleng dan ikan. Larutan asam sitrat yang encer 

dapat digunakan untuk mencegah pembentukan bintik-bintik hitam pada udang. 

Penggunaan maksimum dalam minuman adalah sebesar 3 gram/liter sari buah. 

c. Benzoat (acidum benzoicum atau flores benzoes atau benzoic acid) 

Benzoat biasa diperdagangkan adalah garam natrium benzoat, dengan cirri-ciri 

berbentuk serbuk atau kristal putih, halus, sedikit berbau, berasa payau, dan pada 

pemanasan yang tinggi akan meleleh lalu terbakar 

d. Bleng 

Merupakan larutan garam fosfat, berbentuk kristal, dan berwarna kekuning-

kuningan. Bleng banyak mengandung unsur boron dan beberapa mineral lainnya. 

Penambahan bleng selain sebagai pengawet pada pengolahan bahan pangan terutama 

kerupuk, juga untuk mengembangkan dan mengenyalkan bahan, serta memberi 

aroma dan rasa yang khas. Penggunaannya sebagai pengawet maksimal sebanyak 20 

gram per 25 kg bahan. Bleng dapat dicampur langsung dalam adonan setelah 

dilarutkan dalam air atau diendapkan terlebih dahulu kemudian cairannya 

dicampurkan dalam adonan. 

e. Garam dapur (natrium klorida) 

Garam dapur dalam keadaan murni tidak berwarna, tetapi kadang-kadang berwarna 

kuning kecoklatan yang berasal dari kotoran-kotoran yang ada didalamnya. Air laut 

mengandung + 3 % garam dapur. Garam dapur sebagai penghambat pertumbuhan 

mikroba, sering digunakan untuk mengawetkan ikan dan juga bahan-bahan lain. 

Pengunaannya sebagai pengawet minimal sebanyak 20 % atau 2 ons/kg bahan. 

f. Garam sulfat 

Digunakan dalam makanan untuk mencegah timbulnya ragi, bakteri dan warna 

kecoklatan pada waktu pemasakan. 

g. Gula pasir 

Digunakan sebagai pengawet dan lebih efektif bila dipakai dengan tujuan 

menghambat pertumbuhan bakteri. Sebagai bahan pengawet, pengunaan gula pasir 

minimal 3% atau 30 gram/kg bahan. 

h. Kaporit (Calsium hypochlorit atau hypochloris calsiucus atau chlor kalk atau kapur 

klor) 

Merupakan campuran dari calsium hypochlorit, -chlorida da -oksida, berupa serbuk 

putih yang sering menggumpal hingga membentuk butiran. Biasanya mengandung 
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25~70 % chlor aktif dan baunya sangat khas. Kaporit yang mengandung klor ini 

digunakan untuk mensterilkan air minum dan kolam renang, serta mencuci ikan. 

i. Natrium Metabisulfit 

Natrium metabisulfit yang diperdagangkan berbentuk kristal. Pemakaiannya dalam 

pengolahan bahan pangan bertujuan untuk mencegah proses pencoklatan pada buah 

sebelum diolah, menghilangkan bau dan rasa getir terutama pada ubi kayu serta 

untuk mempertahankan warna agar tetap menarik. Natrium metabisulfit dapat 

dilarutkan bersama-sama bahan atau diasapkan. Prinsip pengasapan tersebut adalah 

mengalirkan gas SO2 ke dalam bahan sebelum pengeringan. Pengasapan dilakukan 

selama + 15 menit. Maksimum penggunaannya sebanyak 2 gram/kg bahan. Natrium 

metabisulfit yang berlebihan akan hilang sewaktu pengeringan. 

j. Nitrit dan Nitrat 

Terdapat dalam bentuk garam kalium dan natrium nitrit. Natrium nitrit berbentuk 

butiran berwarna putih, sedangkan kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan 

kelarutannya tinggi dalam air. Nitrit dan nitrat dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri pada daging dan ikan dalam waktu yang singkat. Sering digunakan pada 

danging yang telah dilayukan untuk mempertahankan warna merah daging. Jumlah 

nitrit yang ditambahkan biasanya 0,1 % atau 1 gram/kg bahan yang diawetkan. 

Untuk nitrat 0,2 % atau 2 gram/kg bahan. Apabila lebih dari jumlah tersebut akan 

menyebabkan keracunan, oleh sebab itu pemakaian nitrit dan nitrat diatur dalam 

undang-undang. Untuk mengatasi keracunan tersebut maka pemakaian nitrit 

biasanya dicampur dengan nitrat dalam jumlah yang sama. Nitrat tersebut akan 

diubah menjadi nitrit sedikit demi sedikit sehingga jumlah nitrit di dalam daging 

tidak berlebihan. 

k. Sendawa 

Merupakan senyawa organik yang berbentuk kristal putih atau tak berwarna, rasanya 

asin dan sejuk. Sendawa mudah larut dalamair dan meleleh pada suhu 377oC. Ada 

tiga bentuk sendawa, yaitu kalium nitrat, kalsium nitrat dan natrium nitrat. Sendawa 

dapat dibuat dengan mereaksikan kalium khloridadengan asam nitrat atau natrium 

nitrat. Dalam industri biasa digunakan untuk membuat korek api, bahan peledak, 

pupuk, dan juga untuk pengawet bahan pangan. Penggunaannya maksimum 

sebanyak 0,1 % atau 1 gram/kg bahan. 

l. Zat Pewarna 
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Zat pewarna ditambahkan ke dalam bahan makanan seperti daging, sayuran, buah-

buahan dan lain-lainnya untuk menarik selera dankeinginan konsumen. Bahan 

pewarna alam yang sering digunakan adalah kunyit, karamel dan pandan. 

Dibandingkan dengan pewarna alami, maka bahan pewarna sintetis mempunyai 

banyak kelebihan dalam hal keanekaragaman warnanya, baik keseragaman maupun 

kestabilan, serta penyimpanannya lebih mudah dan tahan lama. Misalnya carbon 

black yang sering digunakan untuk memberikan warna hitam, titanium oksida untuk 

memutihkan, dan lainlain. Bahan pewarna alami warnanya jarang yang sesuai 

dengan yang dinginkan.  

 

 

PROSES BEBAS KUMAN 

Ada dua cara proses bebas kuman, yaitu sterilisasi dan pasteurisasi. 

1. Sterilisasi 

     Adalah proses bebas kuman, virus, spora dan jamur. Keadaan steril ini dapat dicapai 

dengan cara alami maupun kimiawi. 

a. Secara alami dapat dilakukan dengan: 

- memanaskan alat-alat dalam air mendidih pada suhu 100oC selama 15 menit, untuk 

mematikan kuman dan virus. 

- memanaskan alat-alat dalam air mendidih pada suhu 120 oC selama 15 menit untuk 

mematikan spora dan jamur. 

b. Secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan antiseptik dan desinfektan. 

 -    Antiseptik 

Merupakan zat yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad renik 

seperti bakteri, jamur dan lain-lain pada jaringan hidup. Ada 

beberapa bahan yang sering digunakan sebagai antiseptik, antara lain:  

a. Alkohol, efektif digunakan dengan kepekatan 50-70 %; untuk memecah protein 

yang ada dalam kuman penyakit sehingga pertumbuhannya terhambat.  

b. Asam dan alkali, penggunaannya sama dengan alkohol.  

c. Air raksa (hidrargirum=Hg), arsenikum (As) dan Argentum (Ag), yang bekerja 

melalui sistem enzim pada kuman penyakit.  

d. Pengoksida, juga bekerja pada sistem enzim kuman penyakit. Terdiri dari 

iodium untuk desinfektan kulit dan chlor untuk desinfektan air minum.  



www.nellywedya.wordpress.com 

 

STKIP PGSD - MELAWI  38 

e. Zat warna, terutama analin dan akridin yang dipakai untuk mewarnai kuman 

penyakit sehingga mudah untuk menemukan jaringan mana dari kuman 

tersebut yang akan dihambat pertumbuhannya.  

f. Pengalkil, yang digunakan untuk memecah protein kuman sehingga 

aktifitasnya terhambat. Contohnya adalah formaldehid. 

- Desinfektan 

Merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau 

pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh kuman 

penyakit lainnya. Jenis desinfektan yang biasa digunakan adalah chlor atau 

formaldehid. Jenis ini lebih efektif bila dicampur dengan air terutama dalam 

pembuatan es. Untuk menjaga kualitas ikan penggunaan chlor sebanyak 0,05 % 

atau 0,5 gram/liter air sangat efektif 

2.  Pasteurisasi 

     Dilakukan dengan memanaskan tempat yang telah diisi makanan atau minuman dalam air 

mendidih pada suhu sekurang-kurangnya 63o C selama 30 menit, kemudian segera diangkat 

dan didinginkan hingga suhu maksimum 10o C. Dengan cara ini maka pertumbuhan bakteri 

dapat dihambat dengan cepat tanpa mempengaruhi rasa makanan dan minuman. Contoh 

Pengolahan Makanan dengan buah nenas dengan zat kimia alami dan buatan.Dalam 

pengolahan buah nenas menjadi makanan kalengan dibutuhkan bahan pengawet dan bahan 

kimia.  

     Adapun bahan- bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan buah nenas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Nama bahan-bahan pengawet dan bahan-bahan  kimia  yang digunakan dalam pengolahan 

buah nenas menjadi makanan kalengan 

No 

Jenis –Jenis 

makanan yang 

diolah 

Bahan pengawet dan bahan kimia  yang digunakan 

1 Jam nenas 

- Nenas setengah masak 4 buah 

- Asam sitrat 3-4 gram 

- Natrium benzoate 2,5 kg 

- Gula pasir ¾ gram 

- Garam secukupnya 

2 Manisan nenas - buah nenas setengah masak 
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- gula pasir 1 kg 

- asam sitrat 

- kapur sirih 

- garam dan air secukupnya 

 

3 Nenas Kaleng 

- buah nenas 15 buah untuk membuat 10 kg nenas kaleng 

- gula pasir 600 g/air 

- asam sitrat 3 untuk setiap 1 larutan gula 

 

4 Sari Buah Nenas 

- buah nenas yang sudah matang 

- gula pasir 

- ammonium phosphate 

- asam cuka 

5 Nata de Pina 

- buah nenas 

- asam cuka 

- gula pasir 

- Starter 

6 Jeli Nenas 

- Buah nenas yang mentah 

- Gula halus 

- Pectin 

- Asam sitrat 

- Natrium sitrat 

7 Dodol Nenas 

- Buah nenas setengah masak 2 buah 

- Beras ketan ¼ kg 

- Gula pasir 1,5 kg 

- Garam secukupnya 

     Keterangan : 

a)   Gula pasir  

Digunakan sebagai pengawet dan lebih efektif bila dipakai dengan tujuan menghmbat 

pertumbuhan bakteri. Sebagai bahan- bahan pengawet, penggunaan gula minimal 

3%atau 30 gram/kg bahan.  

 

b)   Garam dapur  
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Garam dapur dalam keadaan murni tidak berwarna, tetapi kadang-kadang berwarna 

kuning kecoklatan yang berasal dari kotoran-kotoran yang ada didalamnya. Air laut 

mengandung +3% garam dapur. Garam dapur sebagai penghambat pertumbuhan 

mikroba, sering digunakan untuk mengawetkan dan juga bahan-bahan lain. 

Penggunaannya sebagai pengawet minimal sebanyak 20% tau 2 ons /kg bahan 

Bahan-bahan Pengawet yang diijinkan 

1.   Asam benzoat, 

2.   Asam propionat, 

3.   Asam sorbat, 

4.   Sulfur dioksida, 

5.   Etil p-hidroksi benzoat, 

6.   Kalium benzoat, 

7.   Kalium sulfit, 

8.   Kalium bisulfit, 

9.   Kalium nitrat, 

10. Kalium nitrit, 

11. Kalium propionat, 

12. Kalium sorbat, 

13. Kalsium propionat, 

14. Kalsium sorbat, 

15. Kalsium benzoat, 

16. natrium benzoat, 

17. metil-p-hidroksi benzoat, 

18. natrium sulfit, 

19. natrium bisulfit, 

20. natirum metabisulfit, 

21. natrium nitrat, 

22. natrium nitrit, 

23. natrium propionat, 

24. nisin, dan 

25. propil-p-hidroksi benzoat. 
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Bahan Pengawet yang diijinkan Namun Kurang Aman. 

     Beberapa zat pengawet berikut diindikasikan menimbulkan efek negatif jika dikonsumsi 

oleh individu tertentu, semisal yang alergi atau digunakan secara berlebihan. 

a. Kalsium Benzoat 

Bahan pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil toksin (racun), 

bakteri spora dan bakteri bukan pembusuk. Senyawa ini dapat mempengaruhi rasa. 

Bahan makanan atau minuman yang diberi benzoat dapat memberikan kesan aroma 

fenol, yaitu seperti aroma obat cair. Asam benzoat 

digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, minuman anggur, saus sari buah, 

sirup, dan ikan asin. Bahan ini bisa menyebabkan dampak negatif pada penderita 

asma dan bagi orang yang peka terhadap aspirin. Kalsium Benzoat bisa memicu 

terjadinya serangan asma. 

b. Sulfur Dioksida (SO2) 

Bahan pengawet ini juga banyak ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang 

kering, sirup dan acar. Meski bermanfaat, penambahan bahan pengawet tersebut 

berisiko menyebabkan perlukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi 

genetik, kanker dan alergi. 

c. Kalium nitrit 

Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kelarutannya tinggi dalam air. Bahan ini 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging dan ikan dalam waktu yang 

singkat. Sering digunakan pada daging yang telah dilayukan untuk mempertahankan 

warna merah agar tampak selalu segar, semisal daging kornet. Jumlah nitrit yang 

ditambahkan biasanya 0,1% atau 1 gram/kg bahan yang diawetkan. Untuk nitrat 0,2% 

atau 2 gram/kg bahan. Bila lebih dari jumlah tersebut bisa menyebabkan keracunan, 

selain dapat mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai 

organ tubuh, menyebabkan kesulitan bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, 

dan muntah-muntah. 

d. Kalsium Propionat/Natrium Propionat 

Keduanya yang termasuk dalam golongan asam propionat sering digunakan untuk 

mencegah tumbuhnya jamur atau kapang, Bahan pengawet ini biasanya digunakan 

untuk produk roti dan tepung. Untuk bahan tepung terigu, dosis maksimum yang 

disarankan adalah 0,32% atau 3,2 gram/kg bahan. Sedangkan untuk makanan 

berbahan keju, dosis maksimumnya adalah 0,3% atau 3 gram/kg bahan. Penggunaaan 
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melebihi angka maksimum tersebut bisa menyebabkan migren, kelelahan, dan 

kesulitan tidur. 

e. Natrium Metasulfat 

Sama dengan Kalsium dan Natrium Propionat, Natrium Metasulfat juga sering 

digunakan pada produk roti dan tepung. Bahan pengawet ini diduga bisa 

menyebabkan alergi pada kulit. 

f. Asam Sorbat 

Beberapa produk beraroma jeruk, berbahan keju, salad, buah dan produk minuman 

kerap ditambahkan asam sorbat. Meskipun aman dalam konsentrasi tinggi, asam ini 

bisa membuat perlukaan di kulit. Batas maksimum penggunaan asam sorbat (mg/l) 

dalam makanan berturut-turut adalah sari buah 400; sari buah pekat 2100; squash 800; 

sirup 800; minuman bersoda 400. 

 

Bahan Pengawet yang Tidak Aman 

a. Natamysin  

      Bahan yang kerap digunakan pada produk daging dan keju ini, bisa menyebabkan 

mual, muntah, tidak nafsu makan, diare dan perlukaan kulit. 

b. Kalium Asetat 

      Makanan yang asam umumnya ditambahi bahan pengawet ini. Padahal bahan 

pengawet ini diduga bisa menyebabkan rusaknya fungsi ginjal.  

c. Butil Hidroksi Anisol (BHA) 

Biasanya terdapat pada daging babi dan sosisnya, minyak sayur, keripik kentang, 

pizza, dan teh instan. Bahan pengawet jenis ini diduga bisa menyebabkan penyakit 

hati dan memicu kanker. 

 

 Tips Memilih Makanan : 

1. Amati apakah makanan tersebut berwarna mencolok atau jauh berbeda dari warna 

aslinya. Snack, kerupuk, mi, es krim yang berwarna terlalu mencolok ada 

kemungkinan telah ditambahi zat pewarna yang tidak aman. Demikian juga dengan 

warna daging sapi olahan yang warnanya tetap merah, sama dengan daging segarnya. 

2. Jangan lupa cicipi juga rasanya. Biasanya lidah kita juga cukup jeli membedakan 

mana makanan yang aman dan mana yang tidak. Makanan yang tidak aman umumnya 

berasa tajam, semisal sangat gurih dan membuat lidah bergetar. 
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3. Perhatikan juga kualitas makanan tersebut, apakah masih segar, atau malah sudah 

berjamur yang bisa menyebabkan keracunan. Makanan yang sudah berjamur 

menandakan proses pengawetan tidak berjalan sempurna, atau makanan tersebut 

sudah kedaluwarsa. 

4. Baui juga aromanya. Bau apek atau tengik pertanda makanan tersebut sudah rusak 

atau terkontaminasi oleh mikroorganisme. 

5. Amati komposisinya. Bacalah dengan teliti adakah kandungan bahan-bahan makanan 

tambahan yang berbahaya yang bisa merusak kesehatan. 

6. Ingat juga, kriteria aman itu bervariasi. Aman buat satu orang belum tentu aman buat 

yang lainnya. Bisa saja pada anak tertentu bahan pengawet ini menimbulkan reaksi 

alergi. Tentu saja reaksi semacam ini tidak akan muncul jika konsumennya tidak 

memiliki riwayat alergi. 

7. Kalaupun hendak membeli makanan impor, usahakan produknya telah terdaftar di 

Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) yang bisa dicermati dalam label yang 

tertera di kemasannya. 
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PENGENALAN TENTANG MATERI GENETIKA 

 

     Masih ingatkah Anda tentang teori sel? Saya yakin pastilah kita pernah mempelajari apa 

itu sel dan masih segar dalam ingatan Anda. Salah satu teori sel mengatakan bahwa sel 

merupakan unit hereditas mahluk hidup. Artinya adalah bahwa sel merupakan satuan yang 

didalamnya terkandung bahan-bahan atau materi yang bertanggung jawab dalam pewarisan 

sifat dari induk kepada keturunannya. Unit-unit hereditas di dalam sel yang dipindahkan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya atau dari Induk kepada keturunannya disebut gen. 

     Gen-gen itu berada di dalam suatu molekul yang panjang yang disebut asam 

deoksiribonukleat yang disingkat dengan AND atau deoxyribonucleic acid disingkat DNA. 

ADN berikatan dengan matriks protein membentuk nucleoprotein dan tersusun menjadi 

struktur-struktur dengan sifat yang dapat menyerap warna dengan jelas yang disebut dengan 

kromosom. Kromosom ini terdapat didalam inti (nucleus) sel. Untuk lebih jelasnya, akan kita 

bahas seara berurutan mulai dari kromosom, kemudian gen, dan berikutnya ADN. Dengan 

demikian anda akan mengerti hubungan antara kromosom, gen, dan ADN dan kaitannya 

dengan penurunan sifat. 

A. KROMOSOM 

     Agar Anda memperoleh pemahaman yang lengkap tentang kromosom, berikut ini akan 

dibahas bagaimana sejarah penemuan Kromosom, struktur dan morfologi kromosom, tipe-

tipe kromosom dan jumlah kromosom pada beberapa individu. 

1. Sejarah Penemuan Kromosom 

     Seperti telah disebutkan di atas bahwa kromosom dapat menyerap warna dengan jelas, 

sehingga dapat diamati di bawah mikroskop. Kromosom merupakan benda-benda yang halus 

berbentuk lurus seperti batang atau bengkok yang berada didalam nucleus.  Zat penyusun 

kromosom disebut kromatin dan merupakan jalinan benang-benang halus dalam plasma inti 

(chroma = berwarna, tin = benang). 

Flemming (1879) melihat untuk pertama kali membelahnya benda-benda yang ada 

didalam inti.          Flemming menggunakan istilah mitosis untuk menguraikan pembelahan 

benang-benang (kromosom) dalam inti menjadi separohnya dan pemisahannya ke Inti sel 

anak. Kemudian sekitar tahun 1880 terlihat adanya mekanisme reduksi kromosom yang 

diuraikan oleh para ahli lain dengan istilah meiosis yang dikemukan oleh Farmer dan More. 

Kemudian Roux(1883) merupakan ahli yang mula-mula mempunyai dugaan bahwa benda-

benda tersebut  terlibat dalam mekanisme keturunan. Benden & Boveri (1887) melaporkan 
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bahwa jumlah benda tersebut (kromosom) berbeda antara mahluk hidup yang satu dengan 

yang lainnya dan jumlahnya stabil dari generasi ke generasi. 

      Istilah kromosom pertama kali dikemukakan oleh Weldeyer (1888) dan kromosom 

berasal dari bahasa latin (krom = warna; soma=tubuh, badan). 

     Pada tahun 1865 Mendel  menetapkan teori dasar pewarisan sifat berdasarkan percobaan 

pemuliaannya sebelum perkembangan sitologi diketahui. Setelah De Vries, Correns dan Von 

Tschemak secara terpisah menguatkan hasil Mendel. Tiga ahli Amerika Serikat yaitu 

Cannon, Wilson dan Sutton melihat adanya kesejajaran antara unit sifat dari Mendel dan 

kromosom. Pada tahun 1902 Sutton dan Boveri menyatakan bahwa factor keturunan yang 

ditemukan oleh Mendel itu terletak pada kromosom. 

     Pada tahun 1933 Morgan menemukan fungsi kromosom dalam pemindahan sifat-sifat 

antara lain Heitz (1935), Kuwanda (1939), Gritter (1940) dan Kaufman (1948) kemudian 

menyusul memberikan keterangan banyak tentang morfologi kromosom. 

2. Struktur dan Morfologi Kromosom 

      Ukuran kromosom bervariasi dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Panjang 

kromosom berkisar antara 0,2 sampai dengan 50 µ, dan berdiameter 0,2 sampai dengan 20 µ. 

Pada umumnya mahluk dengan jumlah kromosom sedikit memiliki ukuran kromosom lebih 

besar daripada mahluk dengan jumlah kromosom lebih banyak. Pada umumnya kromosom 

tumbuhan lebih besar dibandingkan kromosom pada hewan. Kromosom akan tampak jelas 

pada inti sel pada waktu sel mengadakan pembelahan. Pengamatan pada salah satu fase 

pembelahan sel yaitu pada fase fropase, kromosom terdiri dari dua bagian yang sama disebut 

Kromatid dan terletak paralel satu sama lain. Bagian yang menjadi kromosom menjadi dua 

kromatid disebut sentromer yang tidak mengandung gen. oleh karena itu kromosom selalu 

digambarkan dalam keadaan ganda(sepasang) untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 

struktur kromosom berikut . 
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Gambar 1. Struktur dan Morfologi Kromosom 

 

Bagian-bagian dari kromosom, yaitu sebagai berikut. 

1. Kromonema, yaitu pita yang berbentuk spiral yang ada didalam kromosom, istilah ini 

diberikan oleh Veddovsky (1912) 

2. Kromomer, yaitu penebalan-penebalan kromonema dibeberapa tempat 

3. Sentromer, bagian kepala kromosom ketika sel membelah kromosom menggantung 

pada serat gelendong lewat sentromer membagi kromosom dalam dua tangan yang 

panjangnya berbeda-beda yang disebut kromatid. 

4. Lekukan kedua/sekunder, menjadi tempat terbentuknya nuklelous, disebut juga 

mengatur nuklelous (nucleolar organizer) 

5. Telomer, bagian dari ujung-ujung kromosom yang mengalang-halangi 

bersambungnya kromosom satu dengan yang lain. 

6. Satelit, bagian yang merupakan tambahan pada ujung kromosom, tidak setiap 

kromosom memiliki satelit. 

   Jadi jika dilihat secara morfologi kromosom dibagi menjadi dua bagian yaitu Sentromer 

(bagian yang membagi kromosom menjadi dua bagian). Dan Lengan Kromosom (badan 

kromosom yang mengandung kromonema dan gen.  Jadi berdasarkan panjang lengan dan 

letak sentromer kromosom dibedakan menjadi empat macam: 
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a. Metasentrik, jika lengan ada dua dan sama panjang, disebut berbentuk V, 

sentromer terletak median (dekat dengan pusat) 

b. Submetasentrik, jika lengan ada dua dan satu agak pendek, sentromer terletak sub-

median (lebih dekat dengan salah satu ujung kromosom) 

c. Akrosentrik, jika lengan ada dua yang satu pendek, disebut berbentuk J atau L, 

sentromer terletak subterminal (sangat dekat dengan salah satu ujung kromosom). 

d. Telosentrik, jika lengan ada satu atau dua, sedang yang satu pendek sekali, disebut 

berbentuk batang (I), sentromer terletak di ujung kromosom. 

 

 

Gambar 2. Klasifikasi Kromosom Berdasarkan Morfologi. 

 

3. Jumlah Kromosom 

     Pada organisme tingkat tinggi, terdapat dua macam sel, yaitu sel kelamin(gamet) dan sel 

somatic. Sel kelamin merupakan telur (ovum) atau sperma. Sedangkan sel somatic 

merupakan sel yang meyusun seluruh tubuh kecuali kelamin. Sel somatic mengandung 

kromosom yang berpasangan/ganda dan selnya disebut diploid (di=dua, ploid=sel kromosom, 

2n). Setiap pasangan kromosom pada sel somatic, satu kromosom berasal dari induk maternal 

(betina) dan satu kromosom pasangannya (kromosom homolog) berasal dari induk paternal 

(jantan). Sedangkan sel-sel kelamin atau gamet mengandung setengah jumlah set kromosom 

yang terdapat dalam sel somatic dan dinyatakan dalam sel haploid (n). sebagai contoh 

manusia menmpunyai 46 buah kromosom yang terdiri dari 22 pasang pada sel kromosom 

somatisnya, dan 1 pasang kromosom pada sel kelamin. Bagaimanakah hal ini dapat terjadi??? 

masih ingatkah anda tentang gametogenesis , yaitu ketika sel induk akan membelah secara 

meiosis menjadi sel-sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel 
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induk. Satu set kromosom haploid dinamakan genom. Dengan kata lain satu genom adalah 

satu set kromosom yang bersesuaian dengan set haploid dari satu spesies. Sel somatic dari 

kebanyakan mahluk hidup memiliki dua genom. 

     Jumlah kromosom dalam setiap sel somatic adalah sama untuk setiap anggota suatu 

spesies. Misalnya sel-sel somatic manusia mengandung 46 kromosom, berarti terdapat 23 

pasang kromosom, sapi memiliki 60 kromosom (30 pasang), kacang eris 14 kromosom (7 

pasang). Jumlah kromosom diploid dari satu spesies tidak menyatakan hubungan langsung 

terhadap posisi spesies dalam klasifikasi filogenetis. Berikut ini disajikan jumlah kromosom 

pada beberapa jenis mahluk hidup. 

 

No Nama Umum Kromosom  

1 Manusia 46 

2 Anjing 78 

3 Ayam 78 

4 Bawang 16 

5 Beras 24 

6 Bintang Laut 94 

7 Buncis 22 

8 Cacing Tanah 36 

9 Cemara 24 

10 Gandum Bir 14 

11 Gandum roti 42 

12 Hidra 32 

13 Ikan Mas 100 

14 Jangung 14 

15 Jamur 4 

16 Kacang polong 14 

17 Kalkun 82 

18 Kapah 

Penicillium 

2 

19 Kapas 52 

20 Katak 26 

No Nama Umum Kromosom 

 

21 Kecoa 23/24 

22 Keledai 62 

23 Kentang 48 

24 Kera 48 

25 Ketimun 14 

26 Kubis 18 

27 Kucing 38 

28 Kuda 64 

29 Lalat Rumah 12 

30 Lobak 18 

31 Merpati 80 

32 Nyamuk 6 

33 Ragi 34 

34 Sapi 60 

35 Simpanse 48 

36 Tembakau 48 

37 Tikus Rumah 40 

38 Tikus Sawah 42 

39 Tomat 24 

40 Ulat Sutera 56 
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4. Tipe Kromosom Autosom (kromosom tubuh) dan Gonosom (kromosom seks) 

     Kromosom yang terdapat di dalam satu sel mahluk hidup dibedakan menjadi dua yaitu 

kromosom autosom dan gonosom (kromosom seks). Kromosom autosom merupakan 

kromosom yang menentukan tubuh mahluk hidup, sedangkan kromosom gonosom 

merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Sebagai contoh manusia memiliki 23 

pasang kromosom. Dari 23 pasang kromosom tersebut, 22 pasang merupakan kromosom 

autosom dan satu pasang kromosom gonosom. 

     Pada manusia dan beberapa spesies lain, jenis kelamin jantan dikaitkan dengan pasangan 

kromosom yang tidak serupa bentuknya (heteromorfis) yang disimbolkan dengan X dan Y. 

Kromosom X menentukan jenis kelamin betina sedangkan kromosom Y menentukan jenis 

kelamin Jantan. Jadi apabila pasangan gonosom mengandung kromosom (XY) maka mahluk 

tersebut merupakan mahluk jantan namun apabila kromosomnya XX maka mahluk tersebut 

merupakan mahluk betina. 

 

 

Gambar 3. Kromosom Autosom dan Gonosom 

 

B. GEN 

1. Fungsi Gen 

     Pada pembahasan diatas telah dibahas sedikit tentang gen. Gen adalah unit hereditas 

terkecil. Besarnya kira-kira 4-50 µm. Istilah gen  dikemukakan oleh W. Johansen (1909) 

sebagai pengganti determinan, factor atau elemen yang dikemukakan oleh Gregor Mendel. 

Gen terdiri dari AND (asam deoksiribosa nukleat) yang diselaputi dan diikat oleh protein. 

Jadi secara kimia dapat dikatakan bahwa unit bahan genetis adalah ADN. 

Gen pada semua organisme prokariot dan euakariot terdiri dari AND. Pada virus, gen terdiri 

dari  ADN atau ARN (asam ribonukleat) mengapa pada virus dikatakan terdiri dari ADN atau 

ARN? karena virus mengandung salah satu dari kedua asam nukleat ini (ADN saja atau ARN 

saja). 
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     Gen menumbuhkan serta mengatur berbagai jenis karakter dalam tubuh, yaitu : karakter 

fisik (morfologi, anatomi, fisiologi) maupun karakter phisis (pemalu, pemarah, penakut, 

keinginan). Barangkali anda masih ingat bahwa gen mengatur sifat-sifat  menurun dari induk 

ke keturunannya tetapi apakah anda menyadari bahwa gen juga mengatur reproduksi dan 

fungsi dari seluruh sel setiap hari. Gen-gen tersebut mengatur fungsi sel dengan cara 

menentukan bahan-bahan apa yang akan disintetis didalam sel, struktur-struktur apa, enzim 

apa, dan bahan kimia apa? Bagaimana semua proses-proses terjadi? Karena sebagian besar 

tubuh kita ini (95 % berat kering) terdiri dari protein. Semua jaringan dan alat tubuh mahluk 

disusun sebagian besar dari protein. 

     Ada gen yang berfungsi memacu gen lain untuk bekerja mensintesis protein tertentu, dan 

ada yang menghentikannya. Setiap Gen merupakan sebuah asam nukleat ADN yang secara 

otomatis mengatur pembentukan asam nukleat lain yaitu ARN yang menyebar di seluruh sel 

dan mengatur pembentukan sebuah protein specific. Pada manusia terdapat kurang lebih 

50.000-100.000 gen yang secara teoritis memungkinkan untuk membentuk protein seluler 

yang berbeda. Perlu Anda ketahui bahwa protein dibedakan atas dua macam yaitu protein 

structural dan protein globular. Beberapa protein selular merupakan protein structural yang 

berkaitan dengan lipid dan karbohidrat  yang membentuk berbagai struktur organel  

intraseluler. Sebagai contoh kulit terutama terdiri atas protein structural dan rambut hampir 

seluruhnya terdiri atas protein globural. Mayoritas protein adalah enzim yang berfungsi 

sebagai katalisator berbagai reaksi oksidasi kimia yang berbeda di dalam sel. Sebagai contoh 

enzim menggiatkan semua reaksi oksidatif yang memasok energy  ke dalam sel dan enzim 

menggiatkan sintesis berbagai bahan kimia seperti lipid, glikogen, adenosine trifosfat (ATP) 

dan sebagainya. Secara ringkas Anda dapat memperhatikan skema pada gambar 5 berikut ini. 
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Gen (ADN) 

 

 

Pembentukan ARN 

 

 

Pembentukan Protein 

 

 

 

Struktur Sel  Enzim Sel 

 

 

 

Fungsi Sel 

 

Gambar 4. Skema Umum yang Menggambarkan Pengaturan Gen Terhadap Fungsi Sel 

(Guyton & Hall, 1997. H.33) 

 

2.  Letak Gen  

     Gen dalam kromosom terletak pada manic-manik yang disebut kromomer atau nukleosom. 

Manik-manik ini berjejer lurus (linear) sepanjang poros kromatin, oleh karena itu, disebut 

bahwa letak gen pada kromatin linear pula, tidak berselang-seling berdempet  atau 

berdampingan . Letak gen pada kromosm disebut lokus. Lokus itu tetap. Jika terjadi mutasi 

(perubahan) bagian yang berubah adalah susunan kimianya, bukan pada lokus gen 

keseluruhan. 

     Seperti telah dibahas, kromosom pada tubuh umunya selalu berpasangan, maka gen juga 

digambarkan sepasang. Kromosom Homolog memiliki kandungan gen yang sama pula. 

     Lokus tiap gen pada sepasang kromosom dilukiskan “setentang” pula, disebut berlokus 

sama. Lokus ini ditentukan beberapa jaraknya dari sentromer yang satuannya disebut unit 

atau mM (milimorgan). 
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2. Jumlah dan Simbol 

     Dari pengamatan lalat buah (Drosophila melanogaster), jumlah gen pada setiap pasang 

kromosom terhadap kira-kira 1.000 buah. Maka jumlah gen keseluruhan pada Drosophila 

melanogaster sekitar 4000 (4 pasang kromosom). Bila dibandingkan dengan manusia yang 

memiliki 46 kromosom (23 pasang). Maka jumlah gen pada manusia dengan menggunakan 

perkiraan pada Dropsophila ada  sekitar 50.000 gen. Perkiraan lain menyatakan gen manusia 

berjumlah sekitar 100.000 

     Dalam perhitungan genetis, kromosom biasa digambarkan secara simbolis berupa garis 

panjang vertical, batang vertical atau horizontal, sedangkan gen-gen yang terdapat pada 

kromosom itu digambarkan sebagai garis-garis pendek horizontal atau titik-titik. Karena letak 

gen linier maka garis-garis pendek itu pun digambarkan berjejer linier. 

     Simbol gen untuk setiap garis pendek digunakan huruf latin huruf besar atau huruf kecil. 

Untuk lebih jelasnya. Anda perhatikan gambar berikut :  

 

 

p p Q       Q  P        P 

   

q q (b) 

r r  

 

s s 

 

t t 

(a)            

Gambar 5. Letak dan Lokus Gen pada Kromosom  

(a) Letak Gen (b).  Lokus Gen 

 

C. ASAM DEOKSIRIBONUKLEAT (ADN) DAN ASAM RIBONUKLEAT (ARN) 

     Asam nukleat adalah polinukleotida yang terdiri dari unit-unit mononukleotida, jika unit-

unit pembangunnya dioksinukleotida maka asam nukleat itu disebut dioksiribonukleat(DNA) 

dan jika terdiri dari unit-unit mononukleotida disebut asam ribonukleat(RNA). 

     DNA dan RNA mempunyai sejumlah sifat kimia dan fisika yang sama sebab antara unit-

unit mononukleotida terdapat ikatan yang sama yaitu melalui jembatan fosfodiester antara 

posisi 3′ suatu mononukleotida dan posisi 5′ pada mononukleotida lainnya(Harpet, 1980). 
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     Asam-asam nukleat seperti asam dioksiribosa nukleat (DNA) dan asam ribonukleat 

(RNA) memberikan dasar kimia bagi pemindahan keterangan di dalam semua sel. Asam 

nukleat merupakan molekul makro yang memberi keterangan tiap asam nukleat mempunyai 

urutan nukleotida yang unik sama seperti urutan asam amino yang unik dari suatu protein 

tertentu karena asam nukleat merupakan rantai polimer yang tersusun dari satuan monomer 

yang disebut nukleotida(Dage, 1992). 

     Dua tipe utama asam nukleat adalah asam dioksiribonukleat(DNA) dan asam 

ribonukleat(RNA). DNA terutama ditemui dalam inti sel, asam ini merupakan pengemban 

kode genetik dan dapat memproduksi atau mereplikasi dirinya dengan tujuan membentuk sel-

sel baru untuk memproduksi organisme itu dalam sebagian besar organisme, DNA suatu sel 

mengerahkan sintesis molekul RNA, satu tipe RNA, yaitu messenger RNA(mRNA), 

meninggalkan inti sel dan mengarahkan tiosintesis dari berbagai tipe protein dalam 

organisme itu sesuai dengan kode DNA-nya(fessenden, 1990). 

Meskipun banyak memiliki persamaan dengan DNA, RNA memiliki perbedaan dengan 

DNA, antara lain yaitu (Poedjiati, 1994): 

1. Bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah 

dioksiribosa. 

2. Bentuk molekul DNA adalah heliks ganda, bentuk molekul RNA berupa rantai 

tunggal yang terlipat, sehingga menyerupai rantai ganda. 

3. RNA mengandung basa adenin, guanin dan sitosin seperti DNA tetapi tidak 

mengandung timin, sebagai gantinya RNA mengandung urasil. 

4. Jumlah guanin dalam molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin, demikian pula 

jumlah adenin, tidak perlu sama dengan urasil. 

 

Selain itu perbedaan RNA dengan DNA yang lain adalah dalam hal (Suryo, 1992): 

1. Ukuran dan bentuk, 

     Pada umumnya molekul RNA lebih pendek dari molekul DNA. DNA berbentuk 

double helix, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Meskipun demikian pada beberapa 

virus tanaman, RNA merupakan pita double namun tidak terpilih sebagai spiral. 

2. Susunan kimia, 

     Molekul RNA juga merupakan polimer nukleotida, perbedaannya dengan DNA yaitu: 

a. Gula yang menyusunnya bukan dioksiribosa, melainkan ribosa. 

b. Basa pirimidin yang menyusunnya bukan timin seperti DNA, tetapi urasil. 

3. Lokasi 
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     DNA pada umumnya terdapat di kromosom, sedangkan RNA tergantung dari 

macamnya, yaitu: 

a. RNA d(RNA duta), terdapat dalam nukleus, RNA d dicetak oleh salah satu pita DNA 

yang berlangsung didalam nukleus. 

b. RNA p(RNA pemindah) atau RNA t(RNA transfer), terdapat di sitoplasma. 

c. RNA r(RNA ribosom), terdapat didalam ribosom. 

4. Fungsinya 

     DNA berfungsi memberikan informasi atau keterangan genetik, sedangkan fungsi RNA 

tergantung dari macamnya, yaitu: 

1. RNA d, menerima informasi genetik dari DNA, prosesnya dinamakan transkripsi, 

berlangsung didalam inti sel. 

2. RNA t, mengikat asam amino yang ada di sitoplasma. 

3. RNA t, mensintesa protein dengan menggunakan bahan asam amino, proses ini 

berlangsung di ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. 

 

Ada beberapa cara untuk menentukan DNA dan RNA, yaitu(Frutan and Sofia, 1968): 

1. Jaringan hewan dan alkali hangat 

RNA akan terpecah menjadi komponen-komponen nukleotida yang larut dalam asam. 

DNA sulit dipecah atau dirusak oleh alkali. 

2. Metode Schnider 

Jaringan dan asam trikloro asetat panas dan diperkirakan DNA dapat diuji oleh reaksi 

kalorimetri dengan difenilanin, yang mana akan bereaksi dengan purin dioksiribosa dan 

tidak bereaksi dengan purin ribosa. 

3. Metode Feligen 

Fuchsin sulfurous acid akan berwarna merah dengan DNA, dan tidak dengan RNA. Reaksi 

ini diterapkan untuk mempelajari distribusi RNA dan DNA didalam bagian-bagian sel. 

4. Secara Spektroskopi 

Pengaukuran absorbsi cahaya oleh RNA dan DNA pada 260nm dimana spektra cincin 

purin dan pirimidin asam nukleat menunjukkan maksimal. 

 

     Tiga bentuk utama RNA yang terdapat didalam sel adalah mRNA(messenger RNA), 

rRNA(ribosa RNA), dan tRNA(transfer RNA). Tiap bentuk RNA ini mempunyai berat 

molekul dan komposisi yang berlainan, tetapi khas untuk tiap macam bentuk RNA. 
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Semua RNA terdiri dari rantai tunggal poliribonukleotida. Pada sel bakteri, hampir semua 

RNA ada di dalam sitoplasma. Disel hati kira-kira 11% terdapat dalam nukleus(terutama 

mRNA), sekitar 15% dalam mitokondria, lebih dari 50% dalam ribosom, dan kira-kira 24% 

dalam strosol 

  

1. Asam Deoksiribonukleat (ADN) 

     Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan DNA (bahasa Inggris: deoxyribonucleic 

acid), adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul  utama penyusun berat kering  

setiap organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. 

Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik; artinya, 

DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap 

organisme. Di antara perkecualian yang menonjol adalah beberapa jenis virus (dan virus tidak 

termasuk organisme) seperti HIV (Human Immunodeficiency Virus). 

      

DNA merupakan polimer yang terdiri dari tiga komponen utama, 

    1. gugus fosfat 

    2. gula deoksiribosa 

    3. basa nitrogen, yang terdiri dari : 

          1. Adenina (A) 

          2. Guanina (G) 

          3. Sitosina (C) 

          4. Timina (T) 
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Gambar  6. Struktur Kimia dari sebuah polinukleotida AND (Campbell , 1987  h: 311) 

 

     Sebuah unit monomer DNA yang terdiri dari ketiga komponen tersebut dinamakan 

nukleotida, sehingga DNA tergolong sebagai polinukleotida. Rantai DNA memiliki lebar 22-

24 Å, sementara panjang satu unit nukleotida 3,3 Å[2]. Walaupun unit monomer ini sangatlah 

kecil, DNA dapat memiliki jutaan nukleotida yang terangkai seperti rantai. Misalnya, 

kromosom terbesar pada manusia terdiri atas 220 juta nukleotida[3]. 

     Rangka utama untai DNA terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Gula 

pada DNA adalah gula pentosa (berkarbon lima), yaitu 2-deoksiribosa. Dua gugus gula 

terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin 

satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Salah satu perbedaan utama DNA dan 

RNA adalah gula penyusunnya; gula RNA adalah ribosa. 

     DNA terdiri atas dua untai yang berpilin membentuk struktur heliks ganda. Pada struktur 

heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi 

nukleotida untai lainnya. Hal ini disebut sebagai antiparalel. Masing-masing untai terdiri dari 

rangka utama, sebagai struktur utama, dan basa nitrogen, yang berinteraksi dengan untai 

DNA satunya pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan 

hidrogen antara basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. Empat basa yang 



www.nellywedya.wordpress.com 

 

STKIP MELAWI Page 57 

 

ditemukan pada DNA adalah adenin (dilambangkan A), sitosin (C, dari cytosine), guanin (G), 

dan timin (T). Adenin berikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin berikatan dengan 

sitosin. 

a. Replikasi 

      Pada replikasi DNA, rantai DNA baru dibentuk berdasarkan urutan nukleotida pada DNA 

yang digandakan. Replikasi merupakan proses pelipatgandaan DNA. Proses replikasi ini 

diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri 

harus disertai dengan replikasi DNA supaya semua sel turunan memiliki informasi genetik 

yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari dua 

rantai dan rantai yang satu merupakan "konjugat" dari rantai pasangannya. Dengan kata lain, 

dengan mengetahui susunan satu rantai, maka susunan rantai pasangan dapat dengan mudah 

dibentuk. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana proses replikasi DNA 

ini terjadi. Salah satu teori yang paling populer menyatakan bahwa pada masing-masing 

DNA baru yang diperoleh pada akhir proses replikasi; satu rantai tunggal merupakan rantai 

DNA dari rantai DNA sebelumnya, sedangkan rantai pasangannya merupakan rantai yang 

baru disintesis. Rantai tunggal yang diperoleh dari DNA sebelumnya tersebut bertindak 

sebagai "cetakan" untuk membuat ranta Proses replikasi memerlukan protein atau enzim 

pembantu; salah satu yang terpenting dikenal dengan nama DNA polimerase, yang 

merupakan enzim pembantu pembentukan rantai DNA baru yang merupakan suatu polimer. 

Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian ganda DNA pada titik-titik tertentu di 

sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu oleh enzim helikase yang 

dapat mengenali titik-titik tersebut, dan enzim girase yang mampu membuka pilinan rantai 

DNA. Setelah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan untaian ganda ini, DNA polimerase 

masuk dan mengikat diri pada kedua rantai DNA yang sudah terbuka secara lokal tersebut. 

Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai dengan pergeseran DNA 

polimerase mengikuti arah membukanya rantai ganda. Monomer DNA ditambahkan di kedua 

sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini berlanjut sampai 

seluruh rantai telah benar-benar terpisah. pasangannya.  

     Proses replikasi DNA ini merupakan proses yang rumit namun teliti. Proses sintesis rantai 

DNA baru memiliki suatu mekanisme yang mencegah terjadinya kesalahan pemasukan 

monomer yang dapat berakibat fatal. Karena mekanisme inilah kemungkinan terjadinya 

kesalahan sintesis amatlah kecil. 
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b. Penggunaan DNA Dalam Tehnologi. 

1. DNA dalam forensik 

     Ilmuwan forensik dapat menggunakan DNA yang terletak dalam darah, semen, 

kulit, liur atau rambut yang tersisa di tempat kejadian kejahatan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan tersangka, sebuah proses yang disebut fingerprinting 

genetika atau pemrofilan DNA (DNA profiling). Dalam pemrofilan DNA panjang 

relatif dari bagian DNA yang berulang seperti short tandem repeats dan minisatelit, 

dibandingkan. Pemrofilan DNA dikembangkan pada 1984 oleh genetikawan Inggris 

Alec Jeffreys dari Universitas Leicester, dan pertama kali digunakan untuk mendakwa 

Colin Pitchfork pada 1988 dalam kasus pembunuhan Enderby di Leicestershire, 

Inggris. Banyak yurisdiksi membutuhkan terdakwa dari kejahatan tertentu untuk 

menyediakan sebuah contoh DNA untuk dimasukkan ke dalam database komputer. 

Hal ini telah membantu investigator menyelesaikan kasus lama di mana pelanggar 

tidak diketahui dan hanya contoh DNA yang diperoleh dari tempat kejadian (terutama 

dalam kasus perkosaan antar orang tak dikenal). Metode ini adalah salah satu teknik 

paling terpercaya untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan, tetapi tidak selalu 

sempurna, misalnya bila tidak ada DNA yang dapat diperoleh, atau bila tempat 

kejadian terkontaminasi oleh DNA dari banyak orang. 

2. DNA dalam Komputasi 

     DNA memainkan peran penting dalam ilmu komputer, baik sebagai masalah riset 

dan sebagai sebuah cara komputasi. 

Riset dalam algoritma pencarian string, yang menemukan kejadian dari urutan huruf 

di dalam urutan huruf yang lebih besar, dimotivasi sebagian oleh riset DNA, dimana 

algoritma ini digunakan untuk mencari urutan tertentu dari nukleotida dalam sebuah 

urutan yang besar. Dalam aplikasi lainnya seperti editor text, bahkan algoritma 

sederhana untuk masalah ini biasanya mencukupi, tetapi urutan DNA menyebabkan 

algoritma-algoritma ini untuk menunjukkan sifat kasus-mendekati-terburuk 

dikarenakan jumlah kecil dari karakter yang berbeda. 

Teori database juga telah dipengaruhi oleh riset DNA, yang memiliki masalah khusus 

untuk menaruh dan memanipulasi urutan DNA. Database yang dikhususkan untuk 

riset DNA disebut database genomik, dam harus menangani sejumlah tantangan 

teknis yang unik yang dihubungkan dengan operasi pembandingan kira-kira, 

pembandingan urutan, mencari pola yang berulang, dan pencarian homologi. 
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c. Sejarah  

      DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan Swiss Friedrich 

Miescher di Tubingen, Jerman, yang menamainya nuclein berdasarkan lokasinya di dalam 

inti sel. Namun demikian, penelitian terhadap peranan DNA di dalam sel baru dimulai

awal abad 20, bersamaan dengan ditemukannya postulat genetika Mendel. DNA dan protein 

dianggap dua molekul yang paling memungkinkan sebagai pembawa sifat genetis 

berdasarkan teori tersebut. 

     Dua eksperimen pada dekade 40

Dalam penelitian oleh Avery dan rekan

men-transform sel bakteri lainnya kecuali jika DNA dalam ekstrak dibiarkan utuh. 

Eksperimen yang dilakukan Hershey dan Chase membuktikan hal y

menggunakan pencari jejak radioaktif (radioactive tracers).

     Misteri yang belum terpecahkan ketika itu adalah: bagaimanakah struktur DNA sehingga 

ia mampu bertugas sebagai materi genetik? Persoalan ini dijawab oleh Francis Crick dan 

koleganya James Watson berdasarkan hasil difraksi sinar

Rosalind Franklin. Crick, Watson, dan Wilkins mendapatkan hadiah Nobel Kedokteran pada 

1962 atas penemuan ini. Franklin, karena sudah wafat pada waktu itu, tidak dapat dian

hadiah ini. 

     Konfirmasi akhir mekanisme replikasi DNA dilakukan lewat percobaan Meselson

yang dilakukan tahun 1958. 

 

DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan Swiss Friedrich 

Miescher di Tubingen, Jerman, yang menamainya nuclein berdasarkan lokasinya di dalam 

inti sel. Namun demikian, penelitian terhadap peranan DNA di dalam sel baru dimulai

awal abad 20, bersamaan dengan ditemukannya postulat genetika Mendel. DNA dan protein 

dianggap dua molekul yang paling memungkinkan sebagai pembawa sifat genetis 

Dua eksperimen pada dekade 40-an membuktikan fungsi DNA sebagai materi genetik. 

Dalam penelitian oleh Avery dan rekan-rekannya, ekstrak dari sel bakteri yang satu gagal 

transform sel bakteri lainnya kecuali jika DNA dalam ekstrak dibiarkan utuh. 

Eksperimen yang dilakukan Hershey dan Chase membuktikan hal yang sama dengan 

menggunakan pencari jejak radioaktif (radioactive tracers). 

Misteri yang belum terpecahkan ketika itu adalah: bagaimanakah struktur DNA sehingga 

ia mampu bertugas sebagai materi genetik? Persoalan ini dijawab oleh Francis Crick dan 

eganya James Watson berdasarkan hasil difraksi sinar-x DNA oleh Maurice Wilkins dan 

Rosalind Franklin. Crick, Watson, dan Wilkins mendapatkan hadiah Nobel Kedokteran pada 

1962 atas penemuan ini. Franklin, karena sudah wafat pada waktu itu, tidak dapat dian

Konfirmasi akhir mekanisme replikasi DNA dilakukan lewat percobaan Meselson
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DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan Swiss Friedrich 

Miescher di Tubingen, Jerman, yang menamainya nuclein berdasarkan lokasinya di dalam 

inti sel. Namun demikian, penelitian terhadap peranan DNA di dalam sel baru dimulai pada 

awal abad 20, bersamaan dengan ditemukannya postulat genetika Mendel. DNA dan protein 

dianggap dua molekul yang paling memungkinkan sebagai pembawa sifat genetis 

sebagai materi genetik. 

rekannya, ekstrak dari sel bakteri yang satu gagal 

transform sel bakteri lainnya kecuali jika DNA dalam ekstrak dibiarkan utuh. 

ang sama dengan 

Misteri yang belum terpecahkan ketika itu adalah: bagaimanakah struktur DNA sehingga 

ia mampu bertugas sebagai materi genetik? Persoalan ini dijawab oleh Francis Crick dan 

x DNA oleh Maurice Wilkins dan 

Rosalind Franklin. Crick, Watson, dan Wilkins mendapatkan hadiah Nobel Kedokteran pada 

1962 atas penemuan ini. Franklin, karena sudah wafat pada waktu itu, tidak dapat dianugerahi 

Konfirmasi akhir mekanisme replikasi DNA dilakukan lewat percobaan Meselson-Stahl 
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2. Asam Ribonukleat (ARN)      

1. Struktur RNA 

     Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari 

sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, 

dan satu gugus basa nitrogen (basa N). Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara 

gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. 

     Perbedaan RNA dengan DNA terletak pada satu gugus hidroksil tambahan pada cincin 

gula,ribosa (sehingga dinamakan ribosa). Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, 

kecuali basa timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Jadi tetap ada empat pilihan: 

adenin, guanin, sitosin, atau urasil untuk suatu nukleotida. 

     Selain itu, bentuk konformasi RNA tidak berupa pilin ganda sebagaimana DNA, tetapi 

bervariasi sesuai dengan tipe dan fungsinya. 

2. Tipe-tipe RNA 

     RNA hadir di alam dalam berbagai macam/tipe. Sebagai bahan genetik, RNA berwujud 

sepasang pita (Inggris double-stranded RNA, dsRNA). Genetika molekular klasik 

mengajarkan adanya tiga tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis protein: 

   1. RNA-kurir (bahasa Inggris: messenger-RNA, mRNA), 

   2. RNA-ribosom (bahasa Inggris: ribosomal-RNA, rRNA), 

   3. RNA-transfer (bahasa Inggris: transfer-RNA, tRNA). 

     Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 diketahui bahwa RNA hadir dalam berbagai 

macam bentuk dan terlibat dalam proses pascatranslasi. Dalam pengaturan ekspresi genetik 

orang sekarang mengenal RNA-mikro (miRNA) yang terlibat dalam "peredaman gen" atau 

gene silencing dan small-interfering RNA (siRNA) yang terlibat dalam proses pertahanan 

terhadap serangan virus. 

3. Fungsi RNA 

     Pada sekelompok virus (misalnya bakteriofag), RNA merupakan bahan genetik. Ia 

berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sebagaimana DNA pada organisme hidup 

lain. Ketika virus ini menyerang sel hidup, RNA yang dibawanya masuk ke sitoplasma sel 

korban, yang kemudian ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus-virus baru. 

     Namun demikian, peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara antara 

DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena ini berlaku untuk semua organisme 

hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA 

dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk 'triplet', tiga urutan basa 

N, yang dikenal dengan nama kodon. Setiap kodon berelasi dengan satu asam amino (atau 
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kode untuk berhenti), monomer yang menyusun protein. Lihat ekspresi genetik untuk 

keterangan lebih lanjut. 

     Penelitian mutakhir atas fungsi RNA menunjukkan bukti yang mendukung atas teori 

'dunia RNA', yang menyatakan bahwa pada awal proses evolusi, RNA merupakan bahan 

genetik universal sebelum organisme hidup memakai DNA. 

4. Intereferensi RNA 

     Suatu gejala yang baru ditemukan pada penghujung abad ke-20 adalah adanya mekanisme 

peredaman (silencing) dalam ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa RNA tidak 

diterjemahkan (translasi) menjadi protein oleh tRNA. Ini terjadi karena sebelum sempat 

ditranslasi, mRNA dicerna/dihancurkan oleh suatu mekanisme yang disebut sebagai 

"interferensi RNA". Mekanisme ini melibatkan paling sedikit tiga substansi (enzim dan 

protein lain). Gejala ini pertama kali ditemukan pada nematoda Caenorhabditis elegans tetapi 

selanjutnya ditemukan pada hampir semua kelompok organisme hidup. 

 

 

Gambar 8. Struktur RNA 

     Demikianlan pembahasan kita tentang kromosom, gen dan AND serta hubungannya 

dengan pewarisan sifat. Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda terhadap materi , coba 

Anda kerjakan latihan berikut. 

1). Jelaskan perkembangan pengetahuan penemuan kromosom ! 

2). Bedakan kromosom berdasarkan letak sentromer  dan berdasarkan tipe! 

3). Jelaskan fungsi dan letak gen dalam kromosom! 

4). Bedakan AND dari ARN berdasarkan gula, basa nitrogen dan ikatan hydrogen! 

5). Suatu pita double helix terbaca 5’……AAATTGGSSS….3’. coba anda tentukan pita 

pasangannya! 
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Petunjuk Jawaban Latihan 

1). Anda jelaskan nama penemu, tahun secara berurutan dan hasil penemuannya. 

2). Tunjukkan berdasarkan gambar dan penjelasan singkat. 

3). Gen  sebagai unit hereditas, sebagai unit terkecil  bahan sifat keturunan, 

menumbuhkan serta mengatur berbagai karakter dan seterusnya. Anda pasti bisa 

menjawabnya dengan benar. 

4). Anda  jelaskan jenis gula, purin, pirimidin dan bagaimana ikatan hydrogen. 

5). Anda tentu sudah memahami perpasangan basa-basa purin dan pirimidin, Anda pasti 

dapat  menjawabnya. 
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ENERGI, GAYA DAN KERJA 

 

     Marilah kita tinjau bagaimana upaya seorang anak menarik mobil-mobilan supaya 

bergerak, seorang pemain sepak bola melakukan tendangan hingga mempercepat gerakan 

bola menuju suatu posisi tertentu. Seorang atlit sedang melemparkan lembingnya bergerak 

membentuk lintasan melengkung. Sebuah benda dilepas dari suatu ketinggian tertentu 

bergerak semakin cepat menuju permukaan tanah. Jika membandingkan beberapa gerakan 

yang diawali oleh suatu benda tersebut diatas, akan timbul suatu pernyataan antara lain : 

1. Apa yang menyebabkan benda itu bergerak? 

2. Mengapa benda yang bergerak dapat bertambah cepat? Dan apa hubungannya dengan 

percepatan? 

     Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas perhatikan gambar yang memperlihatkan 

upaya seorang anak menarik mobil-mobilannya dari diam menjadi bergerak. 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Seorang anak menarik mobil-mobilan 

 

     Mobil-mobilan dari keadaan diam kemudian bergerak dikarenakan adanya suatu gangguan 

berupa tarikan maupun dorongan yang dilakukan oleh anak tersebut. Tarikan atau dorongan 

itulah yang menyebabkan benda bergerak yang disebut dengan gaya. 

     Gaya yang bekerja atau gaya yang diberikan pada suatu benda akan mengakibatkan benda 

tersebut bergerak. Gerakan tersebut dapat semakin mempercepat gerakan benda atau 

memperlambat gerakan benda. Jadi semakin cepatnya gerakan suatu benda disebabkan 

adanya pertambahan kecepatan yang disebut dengan percepatan. Gaya juga mempunyai 

pengaruh yang sama dengan percepatan. Artinya bila gaya dilipatkan dua kali, maka 

percepatannya menjadi dua kali semula. Dalam bentuk persamaan gaya dilambangkan 

dengan huruf F, dan percepatan dengan huruf a. Dalam rumusannya dituliskan sebagai 

berikut : 

  F = m.a 
  F/m ~ a   Dimana          F  = gaya dalam newton (N) 

     m = massa benda dalam kilogram (kg) 
                  a  = percepatan dalam m/s2 
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Contoh : 

Lima buah benda (sebutan balok), masing-masing bermassa 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg dan 6 kg, 

dihubungkan dengan tali-tali tanpa massa (halus), lalu ditarik mendatar diatas lantai dengan 

gaya sebesar 40 N seperti pada gambar di bawah. Koefisien gesek antara sebesar masing-

masing benda dan lantai 0,1, percepatan gravitasi 10 m/s2. Besar tegangan tali penghubung 

benda 2 kg dan 3 kg adalah… 

  

 F = 40 N 

 

Pembahasan : 

M1 = 2 kg 

M2 = 3 kg  Rumus  gaya tegangan tali : T1 = 
��

∑�
· F 

M3 = 4 kg  Jadi , T1 =  
�

����	�
��
· 40 = 4 N 

M4 = 5 kg 

M5 = 6 kg 

F = 40 

T1 = ? 

     Anda harus ingat bahwa percepatan suatu benda dalam keadaan diam adalah NOL. Bila 

suatu benda melakukan gerakan secara GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan), persamaan 

matematikanya dituliskan sebagai : 

  Kecepatan  (V)  = Vo + a.t  

Dimana Vo = adalah kecepatan awal, yang berarti benda dapat mengawali dari keadaan diam, 

atau diawali dalam keadaan bergerak. Bila benda dalam keadaan diam, maka kecepatan 

awalnya =Vo = 0, sehingga kecepatannya menjadi : 

  Kecepatan  V = 0 + a.t 

Dari persamaan tersebut diatas terlihat bahwa kecepatan suatu benda erat sekali hubungannya 

dengan percepatan. Namun ada juga kecepatan suatu benda tidak bergantung pada 

percepatan. Yaitu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dan konstan. Dalam hal ini 

percepatannya adalah NOL. 

1. Energi dan Kerja 

Makin besar massa suatu benda yang didorong atau yang ditarik, makin besar tenaga  atau 

gaya yang diperlukan atau dikeluarkan. Mobil-mobilan dan meja mula-mula dalam keadaan 

diam  bergerak karena adanya gaya yang bekerja. Dalam fisika dorongan maupun tarikan 
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pada suatu benda sama halnya telah melakukan kerja. Jadi timbulnya kerja setelah terjadi 

perpindahan suatu benda yang digerakkan oleh gaya. Dengan demikian Gaya dapat 

mengakibatkan gerakan suatu benda, dan gerakan tersebut mengakibatkan perpindahan. 

Makin besar perpindahan suatu benda, makin besar kerja yang dilakukan. Secara 

matematis dikatakan bahwa kerja merupakan fungsi dari gaya dan perpindahan. Untuk lebih 

jelasnya, perhatikan gambar berikut : 

  

 

 

 F F 

  

 A X B 

 

 

Gambar  2.  Gerakan sebuah mobil dari A ke B karena gaya F 

     Sebuah mobil dengan massa m berada dalam bidang datar licin sempurna tanpa gesekan. 

Sebuah gaya F mendatar bekerja sehingga mobil tersebut menempuh perpindahan sejauh 

 X = (A-B). Maka besar kerja adalah W=F · x. Satuan dari kerja W adalah Nm atau disebut 

juga dengan joule. Dari uraian tersebut di atas dijelaskan bahwa untuk menggerakkan suatu 

benda diperlukan energi. Dan perlu diketahui energi merupaka besaran fisis yang 

memungkinkan terjadinya kerja. Dengan demikian energi mempunyai satuan yang sama 

dengan kerja yaitu joule. 

Hibungan Energi, Gaya dan Kerja, kita kembali pada masalah gerak yang diakibatkan oleh 

gaya. Perpindahan suatu benda menyatakan telah dilakukan suatu kerja. Demikian juga kerja 

yang dilakukan selalu diperlukan sejumlah energi. Untuk menggambarkan hubungan energi, 

gaya dan kerja, dibawah ini digambarkan suatu peta konsep yang mungkin sama atau mirip 

dengan gambaran Anda. 

   Gerak   Perpindahan 

Energi              Kerja        Kecepatan 

    Gaya Medan 

   Gaya    Percepatan  

                                                             Gaya kontak  

Gambar 3. Peta Konsep Energi, Kerja dan Gaya 
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Hubungan lain yang mungkin dapat menambah pemahaman konsep energi, gaya dan kerja 

selain peta konsep tersebut diatas , dapat Anda perhatikan pada gambar dibawah ini. 

     Hukum kekekalan   Perpindahan 
     energi 
 
Energi Bentuk-bentuk   Gaya  bentuk2  
                       Energi     Energi   Kecepatan 
 
                       Kerja   gaya   bentuk gaya   Percepatan 

 

Gambar 4. Peta Konsep Energi, Kerja dan Gaya 

 

     Contoh : Untuk mengangkat 300 kg peti secara vertical sebuah truk yang tingginya 1 m 

diperlukan beberapa orang untuk mengangkatnya. Bila tiap orang hanya mampu mengangkat 

50 kg yang berarti beratnya 500 N, maka untuk mengangkat peti vertical ke atas truk 

diperlukan tenaga sebanyak 6 orang. Seluruh  berat peti tersebut terkumpul pada keenam 

orang tersebut. 

Untuk mempermudah terangkatnya peti tersebut diperlukan suatu alat yang memungkinkan 

dapat mengganti keenam orang yang tidak mudah mencarinya. Salah satu alat yang 

mempunyai fungsi mempermudah melakukan usaha adalah pesawat sederhana. Bidang 

miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang mempunyai keistimewaan : 

1. Memperlipatgandakan gaya 

2. Memperbesar kecepatan/jarak keistimewaan 

3. Mengubah arah kerja yang kita lakukan 

     Namun yang perlu dipahami adalah bahwa selamanya pesawat sederhana ini tidak 

menyimpan atau menciptakan kerja, melainkan mengubah sebuah gaya besar, menempuh 

perpindahan kecil, menjadi gaya yang kecil menempuh perpindahan yang besar dan 

sebagainya. 

Usaha yang dilakukan untuk mengangkat peti secara vertical = usaha yang dilakukan dengan 

menggunakan bidang miring. 

Jika panjang bidang miring 3 m 

Berat peti W = 300 kg x g (10/ms2) = 3000 N 

Tinggi truk h = 1 m 

Panjang bidang miring s = 3 m 

Maka gaya tarik/dorong yang diperlukan untuk peti melalui bidang miring adalah : 

 W x h = F x s 
 300 N x 1 m = F x 3 m 
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 F = 
���� � � � �

�
    

 F = 1000 N 
  

     Jadi untuk menaikkan peti 300 kg melalui bidang miring diperlukan gaya 1000 newton 

atau dengan tenaga 2 orang. Cukup mudah bukan! Anda dapat memperkecil jumlah orang 

yang diperlukan untuk menarik atau mendorong peti dengan cara memperpanjang lintasan 

dan bidang miring. Coba hitunglah panjang S jika yang menarik atau mendorong hanya satu 

orang yang tenaganya setara dengan 500 newton. 

 

Katrol . 

     Katrol merupakan salah satu pesawat sederhana yang berfungsi melakukan kerja secara 

efisien. Salah satu ciri khas dari penggunaan katrol adalah keuntungan mekanis yang 

dimilikinya. 

1. Katrol Tunggal 

Keuntungan mekanik  = 1 

 atau  

FA / FK = 1 

Pada rumus diatas , FK = dapat digantikan dengan besarnya skala dalam gram atau dalan 

newton, sehingga menjadi : 

 F beban (A) / F skala (B) = 1  

2. Katrol Bergerak 

 Keuntungan mekanik  = 2 

       atau 

FA / FK = 2 

 

Atau dengan menggunakan persamaan pada skala : 

F beban (A) / F skala (B) = 2  
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Gambar katrol 

 

Beban beratnya 400 N diangkat dengan system katrol seperti gambar disebelah. Berapa gaya 

kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? 

Penyelesaian : 

Pada katrol disebelah jumlah tali yang mengangkat beban berjumlah 4, maka keuntungan 

mekaniknya adalah 4 kali. 

 

Listrik 

Para ahli Fisika merupakan bahwa semua zat terdiri dari atom-atom yang sangat kecil. Atom 

terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron 

ini membentuk inti, dan electron-elektron tersebut dapat keluar dari orbitnya dan bergerak 

dari satu atom ke atom lain sebagai “Elektron bebas”. Jika suatu bahan mengandung electron 

bebas dengan konduktor. 

 

Gambar  Sistem atom memiliki kesamaan dengan system planet kita 

Elektron bebas ini akan ditarik oleh muatan positif, sehingga electron bergerak menuju ujung 

positif. Tiap satuan waktu gerakan electron ini sangat cepat jumlahnya banyak. Jumlah rata-

rata electron yang melewati suatu titik per menit waktu disebut dengan Intensitas Arus. 
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Gambar Elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif

 

Arus Listrik  

Jika dua penghantar mempunyai beda potensial dihubungkan oleh seutas kawat penghantar, 

maka akan menjadi electron yang didalamnya berasal dari potensial rendah ke potensial 

tinggi. Walaupun dalam penghantar elektronlah sesungguhnya yang berg

anggapan bahwa arus listrik adalah muatan positif yang mengalir (jika muatan positif dapat 

mengalir). Sehingga dapat dinyatakan bahwa :”Arah arus listrik mengalir berlawanan dengan 

arah aliran electron; arus listrik mengalir dari potensial ting

listrik dapat mengalir bila ada beda potensial”. Para ahli fisika terdahulu sangat tertarik pada 

pernyataan tersebut di atas mengingat pandangannya bahwa inti yang lebih besar, yang 

memiliki muatan positif. 

 

Besaran yang menyatakan arah arus listrik adalah kuat arus listrik, yang merupakan jumlah 

muatan  listrik mengalir melalui sebuah penghantar persatuan waktu, dalam bentuk 

persamaan matematika dituliskan sebagai I :

 

 

Gambar Elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif 

Jika dua penghantar mempunyai beda potensial dihubungkan oleh seutas kawat penghantar, 

maka akan menjadi electron yang didalamnya berasal dari potensial rendah ke potensial 

tinggi. Walaupun dalam penghantar elektronlah sesungguhnya yang berg

anggapan bahwa arus listrik adalah muatan positif yang mengalir (jika muatan positif dapat 

mengalir). Sehingga dapat dinyatakan bahwa :”Arah arus listrik mengalir berlawanan dengan 

arah aliran electron; arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arus 

listrik dapat mengalir bila ada beda potensial”. Para ahli fisika terdahulu sangat tertarik pada 

pernyataan tersebut di atas mengingat pandangannya bahwa inti yang lebih besar, yang 

 

Gambar Arah Arus Listrik 

Besaran yang menyatakan arah arus listrik adalah kuat arus listrik, yang merupakan jumlah 

muatan  listrik mengalir melalui sebuah penghantar persatuan waktu, dalam bentuk 

persamaan matematika dituliskan sebagai I : 

Dimana : I  = kuat arus (A) 
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Jika dua penghantar mempunyai beda potensial dihubungkan oleh seutas kawat penghantar, 

maka akan menjadi electron yang didalamnya berasal dari potensial rendah ke potensial 

tinggi. Walaupun dalam penghantar elektronlah sesungguhnya yang bergerak, namun 

anggapan bahwa arus listrik adalah muatan positif yang mengalir (jika muatan positif dapat 

mengalir). Sehingga dapat dinyatakan bahwa :”Arah arus listrik mengalir berlawanan dengan 

gi ke potensial rendah. Jadi arus 

listrik dapat mengalir bila ada beda potensial”. Para ahli fisika terdahulu sangat tertarik pada 

pernyataan tersebut di atas mengingat pandangannya bahwa inti yang lebih besar, yang 

Besaran yang menyatakan arah arus listrik adalah kuat arus listrik, yang merupakan jumlah 

muatan  listrik mengalir melalui sebuah penghantar persatuan waktu, dalam bentuk 
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 I = 
�

�
      

     

 

untuk memahami tentang arus listrik, berdasarkan konveksi dinyatakan sebagai :

1. Arah aliran muatan negative berlawanan dengan arah arus listrik yang ditimbulkan

2. Arah aliran muatan positif searah dengan arah arus listrik yang ditimbulkan.

 

Sumber Listrik 

Dari mana energi listrik didapatkan? Ada beberapa alat yang dapat menghasilkan energi 

listrik. Apakah energi itu dihasilkan dari perubahan kimia atau dari bentuk lain.

1. Elemen Le Clanche 

Elemen Le Clanche terdiri dari dua macam:

- Elemen Le Clanche basah

- Elemen Le Clanche kering

Baterai merupakan bentuk dari Elemen Le Clanche kering, banyak dipakai untuk lampu 
senter radio-radio transistor, jam dinding dan sebagainya. Le Cl
dan lebih mudah dipakai. Jika pada Le Clanche basah menggunakan elektrolit larutan 
amonium khlorida (NH4Cl), pada elemen
dengan campuran pasta amonium chlorida dengan serbuk kayu, tepung atau
elemen ini mempunyai GGL 1,5 Volt. Gambar di bawah ini adalah elemen Le Clanche 
kering dengan bagian-bagiannya.

Selain elemen Le Clanche sebagai gambar listrik yang berasal dari reaksi kimia. Terdapat 

juga elemen Weston, elemen sekunder (Acc

listrik hasil reaksi kimia. 

2. Generator arus searah dan bolak

 

                 Q =  besar perubahan muatan (C)

   t  = waktu (s) 

untuk memahami tentang arus listrik, berdasarkan konveksi dinyatakan sebagai :

Arah aliran muatan negative berlawanan dengan arah arus listrik yang ditimbulkan

iran muatan positif searah dengan arah arus listrik yang ditimbulkan.

Dari mana energi listrik didapatkan? Ada beberapa alat yang dapat menghasilkan energi 

listrik. Apakah energi itu dihasilkan dari perubahan kimia atau dari bentuk lain. 

Elemen Le Clanche terdiri dari dua macam: 

Elemen Le Clanche basah 

Elemen Le Clanche kering 

Baterai merupakan bentuk dari Elemen Le Clanche kering, banyak dipakai untuk lampu 
radio transistor, jam dinding dan sebagainya. Le Clanche kering lebih banyak 

dan lebih mudah dipakai. Jika pada Le Clanche basah menggunakan elektrolit larutan 
Cl), pada elemen-elemen Le Clanche kering NH

dengan campuran pasta amonium chlorida dengan serbuk kayu, tepung atau
elemen ini mempunyai GGL 1,5 Volt. Gambar di bawah ini adalah elemen Le Clanche 

bagiannya. 

 

Selain elemen Le Clanche sebagai gambar listrik yang berasal dari reaksi kimia. Terdapat 

juga elemen Weston, elemen sekunder (Accumulator) dan masih banyak lagi elemen

Generator arus searah dan bolak-balik 
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Q =  besar perubahan muatan (C) 

untuk memahami tentang arus listrik, berdasarkan konveksi dinyatakan sebagai : 

Arah aliran muatan negative berlawanan dengan arah arus listrik yang ditimbulkan 

iran muatan positif searah dengan arah arus listrik yang ditimbulkan. 

Dari mana energi listrik didapatkan? Ada beberapa alat yang dapat menghasilkan energi 

 

Baterai merupakan bentuk dari Elemen Le Clanche kering, banyak dipakai untuk lampu 
anche kering lebih banyak 

dan lebih mudah dipakai. Jika pada Le Clanche basah menggunakan elektrolit larutan 
elemen Le Clanche kering NH4Cl diganti 

dengan campuran pasta amonium chlorida dengan serbuk kayu, tepung atau getah. Tiap 
elemen ini mempunyai GGL 1,5 Volt. Gambar di bawah ini adalah elemen Le Clanche 

Selain elemen Le Clanche sebagai gambar listrik yang berasal dari reaksi kimia. Terdapat 

umulator) dan masih banyak lagi elemen-elemen 
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              Gambar generator AC sederhana                       Gambar generator DC sederhana 

 

Perbedaan generator AC dan DC terletak pada konstruksi cincin-cincin gerak. Pada generator 

AC terdapat dua (2) buah cincin yang masing-masing dihubungkan pada kumparan. Jika 

kumparan penghantar digerakkan di dalam medan magnet homogen yang dihasilkan dari 

kutub utara-selatan magnet, kumparan harus memotong garis-garis gaya magnet. GGL 

induksi yang timbul adalah: 

  ε = B A ώ sin ώ t 

apabila kumparan itu mempunyai N lilitan makan GGL induksinya menjadi  

 ε = B A N ώ sin ώ t  

 ε = ε  mak sin ώ t 

   

dimana : 

B = medan magnet homogeny dalama Tesla (T) 

A = luas penampang kumparan dan m2 

N = banyaknya lilitan 

ώ = kecepatan sudut dalam rad/s 

 ε = GGL induksi dalam volt. 
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