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Kompetensi Inti (KI)
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran yang diampu.
Kompetensi Dasar (KD)
1. Mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem pernapasan,
sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan.
2. Menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya
dalam menjaga kesehatan diri.
3. Mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan
penyakit pada sistem reproduksi dan penerapan pola hidup yang menunjang
kesehatan reproduksi

Sistem organ merupakan bentuk kerja sama antar organ untuk melakukan fungsinya.
Dalam melaksanakan kerja sama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan
organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Tanpa ada kerja
sama dengan organ lain, maka proses dalam tubuh tidak akan terjadi. Menurut Brum, et
al (1994), manusia memiliki 9 sistem organ yaitu Sistem Pencernaan, Sistem Pernapasan/
Respirasi, sistem sirkulasi, sistem eksresi, sistem gerak, sistem reproduksi, sistem saraf,
sistem Integumen dan sistem hormon.
Pada bab ini hanya akan dibahas 5 sistem organ saja pada manusia. Berikut beberapa
sistem organ yang terdapat pada manusia yang akan dibahas: sistem pencernaan, sistem
pernapasan, dan sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi
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1. Sistem Pencernaan Makanan
Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Makanan
yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau
sederhana. Proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau
organ-organ pencernaan. Makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan
diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul yang kecil.
Secara umum, pencernaan dibagi menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan
secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik, adalah proses pengubahan makanan dari
bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi
di dalam mulut. Sedangkan Pencernaan secara kimiawi, adalah proses perubahan makanan
dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim, yang terjadi
mulai dari mulut, lambung, dan usus. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang
berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada
manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan pada
manusia adalah organ organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat
pencernaan makanan dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan.
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Gambar 8.1 Organ-organ penyusun pencernaan manusia
Sumber: http://www.slideplayer.info/

Berikut ini diuraikan proses yang berlangsung pada sistem pencernaan manusia yang
melibatkan organ-organ penyusunnya.
a.

Mulut
Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut, rongga

mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik
dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan
dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan.

Gambar 8.2 Anatomi mulut
Sumber: Biggs et al, 1995.

1) Lidah
Lidah (Lingua) berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu
dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain
itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan
asam. Saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Bagian-bagian
utama lidah adalah radiks, dorsum, dan apeks.
2) Gigi
Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang dimakannya. Gigi
tumbuh di dalam lesung pada rahang dan memiliki jaringan seperti pada tulang, tetapi gigi
bukanlah bagian dari kerangka. Menurut perkembangannya, gigi lebih banyak persamaannya
dengan kulit daripada dengan tulang. Gigi terletak dirahang atas dan bawah, masing-masing
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membentuk sebuah arkus dentalis. Arkus rahang atas (maxila) bentuknya seperti elips dan
rahang bawah (mandibula) seperti parabola, sehingga gigi-gigi tidak bertemu tepat satu
dengan yang lain. Posisi demikian sesuai dengan fungsi gigi masing-masing.
Gigi tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, leher gigi, dan akar gigi. Mahkota
merupakan bagian gigi yang terlihat dari luar. Adapun bagian leher dan akar gigi, tertutup
oleh suatu lapisan yang disebut lapisan gusi. Gigi tersusun atas empat macam jaringan, yaitu
jaringan email, dentin, pulpa, dan sementum. Jaringan email merupakan jaringan gigi yang
paling keras. Email ini melindungi mahkota gigi. Dentin merupakan komponen utama
pembentuk gigi. Pada bagian dalam gigi terdapat pulpa (rongga gigi). Pulpa berisi pembuluh
darah dan serabut saraf.
Pada manusia, gigi tumbuh pertama kali pada usia sekitar 6-8 bulan (gigi seri). Gigi yang
pertama kali tumbuh sering disebut gigi susu. Gigi susu mulai tanggal diganti gigi tetap pada
umur 6-8 tahun, pertamakali adalah gigi seri dan diikuti gigi yang lain sampai umur +14 Tahun
yang mana gigi susu sudah diganti gigi tetap semua. Gigi geraham akhir muncul pada umur
16-30 Tahun .
3) Kelenjar ludah
Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur (saliva). Ludah berfungsi untuk
melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap
panas, dingin, asam, dan basa. Di dalam ludah terdapat enzim ptialin ( amilase) yang
berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat ( amilum)
menjadi gula sederhana jenis maltosa. Enzim ptialin bekerja dengan baik pada pH antara 6.8
– 7 dan suhu 37 °C. Terdapat tiga macam kelenjar ludah, yaitu: Kelenjar parotis, Kelenjar
sublingualis, Kelenjar submandibularis.
b. Kerongkongan (Esofagus)
Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan
(esofagus). Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan
panjang sekitar +25-30 cm. Pangkalnya adalah di leher, di belakang tenggorok, kemudian di
daerah dada di belakang jantung, menembus sekat rongga badan di depan tulang belakang
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dan bermuara dalam lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang
telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung.

Gambar 8.3 Kerongkongan
Sumber: http://www.kelasipa.com/

Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal kerongkongan
(faring) berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Makanan berada di
dalam kerongkongan hanya sekitar enam detik. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus
akan melewati tekak atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan
dan saluran pernapasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, pada faring
terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Otot
kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan
masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Gerak ini
terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan secara
bergantian.
c.

Lambung
Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung,

terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa.
Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik
karena memiliki lapisan-lapisan otot. Lambung tersusun atas tiga lapisan otot, yaitu bagian
dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut
memanjang. Dengan adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai
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gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan
mencampurkannya dengan enzim sehingga terbentuk bubur atau kim (chyme).

Gambar 8.4 Lambung
Sumber: Biggs et al, 1995.

Lambung terdiri atas empat bagian, yaitu bagian kardiak, fundus, badan lambung, dan
pilorus. Kardiak adalah lanjutan dari muara lambung, berdekatan dengan hati dan
berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus dua belas
jari (Duodenum). Di bagian ujung kardiak terdapat klep atau spingter yang disebut spingter
esofageal, sedangkan di ujung pilorus terdapat spingter pilorus. Spingter esofageal berfungsi
untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan
masuk atau pada saat muntah.
Dinding lambung juga terdiri atas otot-otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan
menyerong yang menyebabkan lambung berkontraksi. Dinding lambung mengandung sel-sel
kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Makanan yang masuk ke dalam
lambung tersimpan selama 2 – 5 jam. Selama makanan ada di dalam lambung, makanan
dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut
dipengaruhi oleh gerak peristaltik.
Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam
lambung (HCl), serta enzim pepsin, renin, dan lipase. Getah lambung bersifat asam karena
mengandung banyak asam lambung. Asam lambung (HCl) berfungsi membunuh
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mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen
menjadi pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi
menggumpalkan kasein dalam susu. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan
asam lemak. Adapun lender berfungsi mencampur makanan dengan enzim dan melindungi
dinding lambung dari asam lambung.
d. Hati
Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas
rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung
empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding
kantung empedu.

Gambar 8.5 Hati, Kantung Empedu, Pankreas, dan Usus Halus
Sumber: Kaskel, 1995.

Pada waktu tertentu, empedu dipompakan ke dalam usus dua belas jari melalui saluran
empedu. Fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah
merah mati, menampung vitamin A, D, E dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula
dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan, mengubah
kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta
menetralisasi zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar
tubuh.
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e.

Kelenjar pankreas
Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa.

Ujungnya terletak dalam lengkung usus dua belas jari. Saluran pankreas bermuara di dalam
usus dua belas jari (duodenum) bersama dengan saluran empedu.

Gambar 8.6 Kelenjar pankreas
Sumber: http://www.artikelsiana.com/

Setiap hari diproduksi + 1200-1500 ml cairan pankreas, cairan ini terdiri dari air, garam,
sodium bikarbonat dan enzim. Sodium bikarbonat memberi sifat alkali (pH 7,1-8,2) pada
cairan pankreas yang dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung dan menciptakan
suasana asam bagi usus. Enzim dari pankreas antara lain amilase pangkreatik, tripsin.
Kimotripsin dan karboksipolipeptidase, lipase pangkreatik. Karena pepsin diproduksi dalam
keadaan inaktif (pepsinogen), enzim pencernaan protein pankreas, ini mencegah enzim
pencerna sel-sel pankreas. Tripsin disekresi dalam bentuk inaktif (tripsinogen), pengaktifan
menjadi tripsin terjadi di dalam usus kecil karena sekresi mukosa. Enzim pengaktif ini disebut
enterokinase. Kimotripsin digiatkan oleh tripsin dari bentuk inaktif yang disebut
kimotripsinogen. Karboksipolipeptidase juga digiatkan oleh pepsin dalam usus, bentuk
inaktifnya disebut prokarboksipolipeptidase.
Sekresi pankreas, seperti pada lambung dikendalikan oleh mekanisme saraf hormonal.
Bila fase sepalik dan gastrik sekresi lambung terjadi, impuls parasimpatik serentak dikirim
sepanjang saraf vagus ke pankreas yang berakibat sekresi enzim pankreas. Kolesistokinin dari
duodenum juga merangsang sekresi pancreas.
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f.

Usus Halus (Intestinum)
Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus

(intestinum). Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter
sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Di
dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan vili. Vili merupakan tonjolantonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Pada
permukaan vili terdapat mikrovili.

Gambar 8.7 Usus halus
Sumber: http://www.budisma.net/

Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim
dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Usus halus terbagi atas 3
bagian, yaitu:
1) Duodenum (usus 12 jari) karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang
disejajarkan.
2) Jejenum (usus kosong) karena pada orang yang telah meninggal bagian usus tersebut
kosong.
3) Ileum (usus penyerapan) karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh.
Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada
dinding usus halus. Setiap organ tersebut akan mengeluarkan enzim yang membantu dalam
pencernaan. Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu.
Cairan empedu tersebut memiliki fungsi memecah lemak agar mudah dicerna. Empedu
tidak mengandung enzim, namun berperan dalam memecah lemak. Selain itu, hati
merupakan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Pada saat proses
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pencernaan berlangsung, kantung empedu akan melepaskan cairan empedu menuju
duodenum melalui saluran empedu.
Selain itu, pankreas membantu usus halus dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki
dua fungsi utama, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur glukosa darah dan
menghasilkan pancreatic juice. Pancreatic juice merupakan sekresi pankreas yang bercampur
dengan air. Pancreatic juice ini akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreatik.
Pancreatic juice akan menetralkan kandungan asam pada makanan sebelum masuk ke usus
halus.
g.

Usus Besar
Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik, dalam rongga perut

sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang, dan dalam rongga perut
sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar bentuk “S”.
Diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjangnya sekitar 1,5 m.
Pada usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Adapun zat yang tidak dapat
diserap akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan
diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli.

Gambar 8.8 Usus besar
Sumber: http://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-colon#1

Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa
makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Agar sisa makanan yang masuk ke
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dalam usus besar tidak kembali ke usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya.
Katup tersebut dinamakan katup ileosekal.
Setelah usus besar berbentuk S terdapat poros usus (rektum). Di dalam usus besar sisasisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi menjadi kental, karena airnya diserap kembali
oleh dinding usus besar. Sisa makanan tersebut sampai ke dalam poros usus yang terletak
pada dinding belakang panggul kecil. Perjalanan makanan di dalam usus besar dapat
mencapai 4 – 5 jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam.
h. Anus
Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik
menuju ke rektum (poros usus) yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan.
Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya
mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos (otot tak sadar). Akan
tetapi, pada saat buang air besar otot spingter di anus dipengaruhi oleh otot lurik (otot
sadar).
Jadi, proses defekasi (buang air besar) dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya
kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot spingter anus dan
kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong ke luar anus.

2. Sistem Pernapasan
Pernapasan adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk
pernapasan diperoleh dari lingkungan sekitar. Oksigen diperlukan untuk oksidasi
(pembakaran) zat makanan, yaitu gula (glukosa).
Proses oksidasi makanan bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan
digunakan untuk aktivitas hidup, misalnya pertumbuhan, mempertahankan suhu tubuh,
pembakaran sel-sel tubuh, dan kontraksi otot. Selain menghasilkan energi, pernapasan juga
menghasilkan karbon dioksida, dan uap air. Sistem pernapasan pada manusia memiliki
struktur dan fungsi yang sangat kompleks.
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Gambar 8.9 Sistem pernapasan manusia
Sumber: Lucy, 1995.

Sistem pernapasan tersebut didukung oleh organ-organ yang memiliki bentuk dan fungsi
yang berbeda-beda. Selain itu, pernapasan pada manusia melibatkan organ tubuh dan
mekanisme yang saling menunjang. Sistem pernapasan manusia memiliki organ-organ
pernapasan yang menunjang proses pernapasan. Organ-organ pernapasan tersebut memiliki
struktur dan fungsi yang berbeda-beda.
Paru-paru dapat disamakan dengan dua buah kantong membran gastis yang bagian
dalamnya berhubungan dengan udara luar melalui saluran pernafasan. Bagian dalam sangat
luas permukaannya terdiri atas gelembung-gelembung alveolus yang berdinding sangat tipis.
Pertukaran gas berlangsung pada alveoli.
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Gambar 8.10 Paru-paru pada manusia

Oksigen yang diambil selama proses pernafasan digunakan untuk mengoksidasi bahan
makanan yang berasal dari hasil pencernaan makanan. Di dalam sel-sel jaringan tubuh
berlangsung oksidasi zat-zat makanan dengan reaksi :
C6H12O6 + 6O2

6CO2 + 6 H2O + Energi

C6H12O6 adalah glukosa yang berasal dari proses pencernaan makanan, O2 adalah oksigen
yang diperoleh dari medium pernafasan. Hasil pernapasan adalah CO2 (karbondioksida), H2O
(air) dan energi dalam bentuk ATP.
Pada hidung terdapat rongga hidung yang merupakan jalan masuk dan keluarnya udara
pernapasan dari medium pernapasan ke alat-alat pernapasan. Keuntungan bernapas melalui
hidung adalah (i) Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan lendir yang
bisa menyaring udara yang masuk (ii) Di dalam rongga hidung terdapat saraf penciuman,
sehingga dapat menghindari udara yang tidak enak (iii) di dalam rongga hidung, suhu udara
disesuaikan dengan suhu tubuh.
Faring merupakan daerah percabangan antara saluran pernafasan dan saluran
pencernaan makanan. Pada saat bernafas lubang yang mengarah ke saluran pencernaan
makanan ditutup oleh anak tekak atau epiglottis.
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Laring atau alat suara terdapat pada bagian depan leher. Bentuknya hampir segitiga.
Dibentuk oleh tulang rawan yang digerakkan oleh otot-otot sadar. Pada pangkal tenggorokan
terdapat jakun, yang tampak menonjol pada leher bagian atas. Jakun tersusun dari katup
pangkal tenggorok, tulang rawan perisai, dan tulang rawan berbentuk cincin. Jakun ini
merupakan tempat selaput suara.
Tenggorokan merupakan saluran yang dibentuk oleh cincin tulang rawan berselangseling dengan otot polos yang melingkar. Dengan demikian saluran ini merupakan lubang
terbuka. Tenggorokan memiliki bulu getar yang digunakan untuk menolak debu atau benda
asing keluar. Kalau kotoran udara sudah banyak yang melekat pada bulu getar, udara pada
paru-paru akan terangsang dan mendesak debu itu keluar, maka terjadilah bersin.
Tenggorokan bercabang dua menjadi bronkus.
Cabang tenggorokan bercabang dua (sepasang) disebut bronkhia. Satu menuju ke paruparu sebelah kiri dan satu lagi menuju ke paru-paru sebelah kanan. Peradangan pada
bronchia disebut bronkitis
Bronkhiolus adalah cabang-cabang dari bronkus. Makin ke ujung saluran ini makin
sempit diameternya. Yang membentuk cabang saluran ini masih tetap cincin-cincin tulang
rawan diselang seling dengan otot polos. Pada ujung bronkhiolus terdapat kantung udara
(alveolus). Dinding alveolus sangat tipis dan lembab. Hal ini diperlukan supaya pertukaran gas
antara ruang alveolus dengan kapiler darah yang memenuhi alveolus dapat berlangsung
dengan baik. Kapiler darah dari alveoli yang kaya akan oksigen akan bergabung menuju vena
paru-paru, kemudian menuju ke jantung.
3.

Sistem Peredaran Darah
Sistem peredaran darah dan sistem peredaran getah bening merupakan satu kesatuan

dalam sistem sirkulasi atau transportasi. Dinamakan sistem transportasi karena darah
berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan mengedarkan gas-gas pernapasan ke seluruh
tubuh. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung
berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, terdapat pembuluh darah
sebagai pendukung sistem peredaran darah.
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Darah beredar ke seluruh tubuh di dalam pembuluh darah. Oleh karena itu, disebut
peredaran tertutup. Menurut fungsinya, pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh
darah kapiler, pembuluh nadi, dan pembuluh darah balik. Peredaran darah manusia
merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh
melalui pembuluh darah dan darah mengalir melewati jantung sebanyak dua kali sehingga
disebut sebagai peredaran darah ganda yang terdiri dari :
a. Peredaran darah besar / sistemik
Peredaran darah sistemik merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya
oksigen dari bilik (ventrikel) kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen
bertukar dengan karbondioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbondioksida
dibawa melalui vena menuju serambi kanan (atrium) jantung.
b. Peredaran darah kecil / pulmonal
Peredaran darah pulmonal merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari
jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbondioksida dari bilik
kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, di alveolus paru-paru darah
tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan
ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis.

Gambar 8.11 Arah aliran darah dalam sirkulasi pulmonalis
Sumber: Lucy, 1995.
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4.

Sistem Ekskresi
Proses metabolisme tubuh meliputi proses menghasilkan energi dan zat yang berguna

bagi tubuh. Dalam proses metabolisme, dihasilkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh.
Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena dapat membahayakn tubuh. Proses
pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh disebut ekskresi. Pembuangan zat sisa dari dalam
tubuh ditunjukkan pada berbagai proses, yaitu pengeluaran keringat, pengeluaran urin,
pengeluaran gas CO2 dan H2O, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Sistem ekskresi
pada manusia melibatkan organ ekskresi berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati.
a. Ginjal
Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah hingga zat-zat sisa
yang terdapat di dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni (urin). Urin yang
dibuang setiap hari merupakan hasil dari sistem urinaria. Sistem urinaria dapat
mempertahankan keseimbangan air di dalam tubuh, mempertahankan volume dan
komposisi cairan dalam tubuh, serta mengatur pH cairan tubuh.
Hal-hal tersebut terjadi karena ginjal dapat mengeluarkan secara selektif sisa-sisa
metabolisme dan air dalam jumlah tertentu. Dengan begitu, komposisi cairan tubuh berada
dalam keadaan optimal. Sistem urinaria terdiri atas dua ginjal, dua ureter, satu vesica urinaria
(kantung kemih), dan satu uretra.
Ginjal merupakan organ yang berbentuk menyerupai kacang. Ginjal memiliki ukuran
panjang 11–12 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3 m. Organ ini terletak di dekat ruas-ruas tulang
belakang bagian pinggang. Ginjal pada manusia terdiri atas satu pasang (kiri dan kanan).
Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Hal ini disebabkan di atas ginjal
kanan terdapat hati.
Proses pembentukan urine yang terjadi pada ginjal terjadi melalui proses filtrasi,
reabsorpsi, dan augmentasi.
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Gambar 8.12 Proses pembentukan urin
Sumber: Solomon, 2002.

1) Penyaringan (filtrasi)
Filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomelurus menuju ke ruang kapsula
bowman dengan menembus membran filtrasi. Membran filtrasi terdiri dari tiga lapisan, yaitu
sel endotelium glomelurus, membran basiler, dan epitel kapsula bowman. Tahap ini adalah
proses pertama dalam pembentukan urine.
Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel
endotelium kapiler yang berpori (podosit) sehingga mempermudah proses penyaringan.
Beberapa faktor yang mempermudah proses penyaringan adalah tekanan hidrolik dan
permeabilitias yang tinggi pada glomerulus.
Pada proses filtrasi semua zat-zat yang terdapat di dalam darah yang mampu menembus
dinding kapiler juga mampu menembus glomerulus dan kapsula Bowman. Pada filtrasi
kekuatan sangat penting. Dengan tekanan yang kuat ini setiap komponen darah bisa
melewati glomerulus dan dinding kapsula sehingga sampai pada rongga lapis atas tubula
neprik. Dua komponen darah yang tidak bisa melewati filter ini, yaitu sel darah dan plasma
protein. Jadi komponen-komponen atau filtrat yang demikian disebut dengan urine kapsular
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(urine primer). Urine primer yang komposisinya serupa dengan darah tetapi tidak
mengandung protein. ini selanjutnya menuju ke bagian tubulus nefron (tubulus neprik) dan
proses reabsorpsi mulai berlangsung.
2) Penyerapan kembali (Reabsorpsi)
Volume urine manusia hanya 1% dari filtrate glomerulus. Oleh karena itu, 99% filtrat
glomerulus akan direabsorpsi secara aktif pada tubulus kontortus proksimal dan terjadi
penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus kontortus distal. Substansi yang masih
berguna pada urine primer seperti glukosa dan asam amino dikembalikan ke darah melalui
pembuluh kapiler yang berada di sekitar pembuluh. Glukosa dan asam amino diabsorpsi pada
tubulus proksimal dan tubulus distal.
Selain itu air yang terdapat pada filtrate glomerulus juga diserap kembali melalui proses
osmosis. Penyerapan air terjadi di dalam tubulus distal, lengkung Henle, dan pembuluh
pengumpul. Substansi yang tidak berguna, kelebih an garam, dan bahan lain pada filtrat
dikeluarkan dalam urine. Tiap hari tabung ginjal mereabsorpsi lebih dari 178 liter air, 1.200
gram garam, dan 150 gram glukosa. Sebagian besar dari zat-zat ini direabsorpsi beberapa
kali.
Setelah terjadi reabsorpsi maka tubulus akan menghasilkan urine sekunder yang
komposisinya sangat berbeda dengan urine primer. Pada urine sekunder, zat-zat yang masih
diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang
bersifat racun bertambah, misalnya ureum dari 0,03% dalam urine primer dapat mencapai
2% dalam urine sekunder.
3) Augmentasi
Proses ini terjadi di tubulus kontortus distal dan juga di saluran pengumpul. Pada bagian
ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian ini juga masih terjadi
penyerapan ion natrium, klor serta urea. Cairan yang dihasilkan sudah berupa urine
sesungguhnya, yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal.
Urine yang sudah terbentuk dan terkumpul di rongga ginjal dibuang keluar tubuh melalui
ureter, kandung kemih dan uretra. Proses pengeluaran urine disebabkan oleh adanya
tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih selain disebabkan oleh
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pengaruh saraf juga adanya kontraksi otot perut dan organ-organ yang menekan kandung
kemih. Dan tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pembentukan urine.
b. Kulit
Kulit merupakan alat pengeluaran (eksresi) yang mengeluarkan zat sisa berupa
keringat. Di dalam keringat terkandung zat sisa terutama garam. Struktur kulit manusia
terdiri atas epidermis, dermis dan subkutan. Epidermis dan dermis dapat terikat satu sama
lain akibat adanya papilare dermis dan tabung epidermis. Epidermis merupakan lapisan
teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda: 400-600 μm untuk kulit
tebal (kulit pada telapak tangan dan kaki) dan 75-150 μm untuk kulit tipis (kulit selain telapak
tangan dan kaki, memiliki rambut). Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan
melanosit, sel langerhans, sel merker, dan keratinosit. Dermis, yaitu lapisan kulit di bawah
epidermis, memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh dan mencapai
maksimum 4 mm di daerah punggung. Dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang
tidak nyata, yaitu stratum papilare dan stratum reticular. Pada bagian bawah dermis,
terdapat suatu jaringan ikat longgar yang disebut jaringan subkutan dan mengandung sel
lemak yang bervariasi. Lapisan subkutan adalah lapisan paling dalam pada struktur kulit. Pada
lapisan kulit ini terdapat syaraf, pembuluh darah dan limfe. Di lapisan ini juga terdapat
banyak sel liposit yang memproduksi jaringan lemak yang menjadi pelapis antara kulit
dengan organ dalam seperti tulang dan otot.
Kulit berfungsi dalam ekskresi dengan perantaraan dua kelenjar eksokrinnya, yaitu
kelenjar sebasea dan kelenjar keringat:
1). Kelenjar sebasea
Kelenjar sebasea merupakan kelenjar yang melekat pada folikel rambut dan
melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum menuju lumen. Sebum dikeluarkan ketika
muskulus arektor pili berkontraksi menekan kelenjar sebasea sehingga sebum dikeluarkan ke
folikel rambut lalu ke permukaan kulit. Sebum tersebut merupakan campuran dari
trigliserida, kolesterol, protein, dan elektrolig. Sebum berfungsi menghambat pertumbuhan
bakteri, melumasi dan memproteksi keratin.
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2). Kelenjar keringat
Walaupun stratum korneum kedap air, namun sekitar 400 mL air dapat keluar dengan
cara menguap melalui kelenjar keringat tiap hari. Seorang yang bekerja dalam ruangan
mengekskresikan 200 mL keringat tambahan, dan bagi orang yang aktif jumlahnya lebih
banyak lagi. Selain mengeluarkan air dan panas, keringat juga merupakan sarana untuk
mengekskresikan garam, karbondioksida, dan dua molekul organik hasil pemecahan protein
yaitu amoniak dan urea. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat apokrin
dan kelenjar keringat merokrin: a. Kelenjar keringat apokrin terdapat di daerah aksila,
payudara dan pubis, serta aktif pada usia pubertas dan menghasilkan sekret yang kental dan
bau yang khas. Kelenjar keringat apokrin bekerja ketika ada sinyal dari sistem saraf dan
hormon sehingga sel-sel mioepitel yang ada di sekeliling kelenjar berkontraksi dan menekan
kelenjar keringat apokrin. Akibatnya kelenjar keringat apokrin melepaskan sekretnya ke
folikel rambut lalu ke permukaan luar; b. Kelenjar keringat merokrin (ekrin) terdapat di
daerah telapak tangan dan kaki. Sekretnya mengandung air, elektrolit, nutrien organik, dan
sampah metabolisme. Kadar pH-nya berkisar 4.0 – 6.8. Fungsi dari kelenjar keringat merokrin
adalah mengatur temperatur permukaan, mengekskresikan air dan elektrolit serta
melindungi dari agen asing dengan cara mempersulit perlekatan agen asing dan
menghasilkan dermicidin, sebuah peptida kecil dengan sifat antibiotik.

Gambar 8.13 Bagian-bagian Kulit Manusia
Sumber: http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skin#1
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c.

Paru-paru
Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi

oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang
memiliki tiga gelambir dan paru-paru kiri memiliki dua gelambir. Paru-paru sebenarnya
merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut
selaput pleura. Fungsi paru-paru Dalam Sistem Ekskresi adalah mengeluarkan karbondioksida
(CO2) dan uap air (H2O). Proses yang terjadi pada paru-paru adalah didalam paru-paru terjadi
proses pertukaran antara gas oksigen dan karbondioksida. Setelah membebaskan oksigen,
sel-sel darah merah menangkap karbondioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan
dibawa ke paru-paru. Di paru-paru karbondioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan
dari paru-paru melalui hidung.

Gambar 8.14 Susunan paru-paru manusia
Sumber: Lucy, 1995.

d. Hati
Organ hati sebelumnya telah dijelaskan materi sistem pencernaan. Dari beberapa fungsi
hati, yang terkait dengan fungsi ekskresi adalah 1) menghasilkan Getah Empedu. Getah
empedu dihasilkan dari hasil perombakan sel darah merah. Getah ini ditampung di dalam
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kantung empedu kemudian disalurkan ke usus 12 jari. Getah empedu pada dasarnya terdiri
atas dua komponen yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu berfungsi
dalam proses pencernaan makanan yaitu untuk mengemulsi lemak. Sedangkan zat warna
empedu tidak berfungsi sehingga harus diekskresikan. Zat warna empedu yang diekskresikan
ke usus 12 jari, sebagian menjadi sterkobilin, yaitu zat yang mewarnai feses dan beberapa
diserap kembali oleh darah dibuang melalui ginjal sehingga membuat warna pada urine yang
disebut urobilin. Kedua zat ini mengakibatkan warna feses dan urine kuning kecoklatan. 2)
Menghasilkan Urea Urea adalah salah satu zat hasil perombakan protein. Karena zat ini
beracun bagi tubuh maka harus dibuang keluar tubuh. Dari hati urea diangkut ke ginjal untuk
dikeluarkan bersama urine.

Gambar 8.15 Struktur hati
Sumber. Biology, Glenn and Susan Toole.

5.

Sistem Reproduksi Pada Manusia
Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru

diawali dengan bersatunya sel kelamin pria (sperma) dan sel kelamin wanita (sel telur).
Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi pria dan wanita.
a.

Alat reproduksi atau alat kelamin pria
Alat reproduksi atau alat kelamin pria dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan

alat kelamin dalam.
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Gambar 8.16 Alat-alat pada sistem reproduksi pria
Sumber. Lucy, 1995.

1) Alat Kelamin Luar
Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan
dapat diamati secara langsung.
a) Penis
Penis berfungsi sebagai saluran kencing (urin) dan sebagai saluran sperma. Penis
terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti
lipatan kulit yang disebut kulup (prepuce). Kulup inilah yang dipotong saat seseorang
dikhitan.
b) Skrotum
Skrotum adalah kantung yang berisi dua testis yang menggantung. Skrotum dapat naik
dan turun untuk menjaga suhu testis selalu optimum untuk pembentukan sperma. Saat
udara dingin, skrotum akan naik lebih dekat ke tubuh sehingga suhunya tetap hangat. Jika
udara panas, skrotum turun dan menjauhi tubuh, sehingga suhunya tidak terlalu panas.
2) Alat Kelamin Dalam
Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan
tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, saluran
sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi.
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a) Testis
Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah dua buah (1
pasang) dan terdapat dalam skrotum. Saat ini, mungkin kamu berusia antara 13 atau 14
tahun. Pada usia tersebut testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan
hormon testosterone.
b) Saluran Sperma
Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididimis. Epididimis
merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini sperma disimpan sementara
waktu sampai berkembang sempurna, dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya yaitu
vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididimis dan uretra
serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra.
c)

Uretra
Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi pria yang terdapat di dalam

penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma juga berfungsi sebagai
saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi.
d) Kelenjar Reproduksi
Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya
bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada pria
terdiri atas berikut ini.
(1) Vesikula Seminalis
Vesikula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil (±5
cm) yang terletak di belakang (posterior) dari kantung kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat
yang bersifat basa (alkali), fruktosa (gula monosakarida), hormon prostaglandin, dan protein
pembekuan.
(2) Kelenjar Prostat
Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam (pH 6,5)
dan mengandung beberapa zat yaitu: 1) asam sitrat yang di guna kan untuk menghasilkan
energi (ATP); 2) beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase; 3) seminal plasmin
yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi.
Bab VIII Sistem Organ pada Manusia

24

(3) Kelenjar Cowper (Bulbouretra)
Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi
sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta
melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang
dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar–kelenjar
reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi (campuran antara zat cair dan zat padat) yang
disebut semen (air mani). Semen ini lah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya
volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5-5 mililiter (mL). Tiap 1 mililiter terkandung 50150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut nantinya hanya 1 (satu) sel sperma yang
akan berhasil membuahi sel telur.
b. Alat reproduksi atau alat kelamin wanita
Alat reproduksi atau alat wanita perempuan dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar
dan alat kelamin dalam.

Gambar 8.17 Alat-alat pada sistem reproduksi wanita
Sumber. Lucy, 1995.

1) Alat Kelamin Luar
Alat kelamin wanita yang terletak di luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva
yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir
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(kanan dan kiri). Kedua bibir ini disebut dengan labium. Kedalam vulva bermuara dua saluran,
yaitu saluran urine dan saluran kelamin (vagina).
2) Alat Kelamin Dalam
Alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri atas ovarium, saluran kelamin, dan
vagina.
a) Ovarium
Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah
kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk
seperti telur dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel
yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang.
Sel-sel oosit (calon sel telur) berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan
mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon yaitu estrogen
dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium.
Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Selanjutnya sel telur tersebut
akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudia akan bergerak ke saluran telur (tuba fallopi).
b) Saluran Kelamin
Saluran kelamin wanita terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan vagina.
(1) Saluran Telur (Tuba Fallopi)
Saluran telur (tuba fallopi) atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang
memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopiini sekitar 10 cm. Saluran telur
berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infun dibulum, yang ditutupi fimbriae
menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur
dari infudibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan.
Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot (hasil fertilisasi) menuju
uterus atau rahim.
(2) Rahim (Uterus)
Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk
seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim
juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki
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ukuran 5 cm. Pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm, ukurannya
menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim (endometrium) memiliki peranan
dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutris yang
dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan
dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan yang akan dibahas lebih lanjut
pada bagian berikutnya.
c)

Vagina
Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina

tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran, yang disebut selaput dara
(hymen). Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang
menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks leher rahim. Vagina selain berfungsi
sebagai organ reproduksi juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari
rahim dan jalan lahir bayi. Pada saat bayi akan lahir terjadi kontraksi otot-otot pada dinding
rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir (vagina).
c.

Proses Menstruasi
Satu sel telur dihasilkan oleh satu ovarium setiap 28 hari. Beberapa perubahan dalam

sistem reproduksi dikendalikan oleh hormon. Hormon merupakan cairan kimia yang
dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses metabolisme dalam tubuh.
Perubahan yang terjadi tiap bulan pada organ reproduksi wanita disebut siklus
menstruasi. Siklus menstruasi pada seorang wanita terjadi setiap periode tertentu, misalnya
28 hari. Namun demikian siklus menstruasi tersebut sangat bervariasi untuk tiap individu,
yaitu berkisar antara 20-40 hari.
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Gambar 8.18 Foto mikroskopis menunjukkan sel telur yang dihasilkan oleh ovarium
Sumber. Lucy, 1995.

Perubahan-perubahan yang terjadi selama menstruasi menyangkut pemasakan sel telur
dan penebalan dinding rahim guna menerima sel telur yang telah dibuahi. Jika sel telur di
dalam ovarium masak, dinding rahim menebal. Lebih kurang pada hari ke 14 dari siklus
menstruasi yang 28 hari, sel telur dihasilkan dari ovarium, dan dikenal sebagai proses ovulasi.
Sel telur tersebut tetap hidup selama 24-48 jam, dan bergerak sepanjang saluran telur
menuju ke rahim atau uterus. Sel telur tersebut dapat dibuahi bila terdapat sperma yang
hidup dalam saluran telur selama 48 jam sesudah atau sebelum ovulasi. Jika sel telur
tersebut tidak dibuahi di dalam saluran telur, maka akan luruh (rusak). Dinding rahim akan
luruh dan terjadi pendarahan. Peristiwa tersebut terjadi setiap bulan, dan dikenal sebagai
menstruasi. Lamanya menstruasi berlangsung selama 4-6 hari Gambar 8.18 memperlihatkan
perubahan-perubahan selama siklus menstruasi.
Saat menstruasi berlangsung, sel telur yang lain mulai mengalami pemasakan. Rahim juga
mulai menebal sebagai persiapan menerima sel telur lain tersebut. Menstruasi mulai terjadi
saat organ perkembangbiakan seorang gadis mulai masak. Pada sebagian besar gadis,
menstruasi pertama terjadi pada usia 8-13 tahun, dan terus berlanjut sampai usia 45-55
tahun. Pada usia 50-an siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan berhenti untuk
selamanya, peristiwa ini disebut menopause.
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Gambar 8.19 Siklus menstruasi
Sumber. Lucy, 1995.

d. Alat Kontrasepsi
1) Pengertian Kontrasepsi
Kontrasepsi berasal dari kata Kontra berarti mencegah atau melawan, sedangkan
konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperm4 (sel
pria)

yang

mengakibatkan

kehamilan.

Maksud

dari

kontrasepsi

adalah

menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang
matang dengan sel sperma tersebut.
2) Metode kontrasepsi
Pada umumnya cara atau metode kontrasepsi dapat dibagi menjadi metode kontrasepsi
sederhana dan modern sebagai berikut:
a) Metode Kontrasepsi Sederhana
Metode Kontrasepsi Sederhana adalah suatu cara yang dikerjakan sendiri oleh peserta
KB tanpa pemeriksaan medis terlebih dahulu. Metode ini terdiri dari dua macam yaitu
metode kontrasepsi sederhana tanpa alat atau obat dan metode kontrasepsi sederhana
dengan alat atau obat.
(1) Metode kontrasepsi sederhana tanpa alat atau obat
(a) Senggama Terputus
Senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, di mana pria
mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi sehingga sperma
tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah.
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(b) Pantang Berkala
Pantang berkala adalah tidak melakukan senggama pada masa subur seorang wanita
yaitu waktu terjadinya ovulasi. Agar kontrasepsi dengan cara ini berhasil, seorang wanita
harus benar-benar mengetahui masa ovulasinya (waktu dimana sel telur siap untuk dibuahi).
Kerugian dengan cara ini adalah masa puasa bersenggama sangat lama sehingga
menimbulkankadang-kadang berakibat pasangan tersebut tidak mentaati.
(2) Metode kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat
(a) Kondom
Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dipasang pada penis saat
berhubungan seksual. Cara kerja kondom yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sperma
dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada
penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan,
selain itu kondom juga dapat mencegah penularan mikroorganisme (HIV/AIDS) dari satu
pasangan kepada pasangan yang lain. Secara ilmiah didapatkan angka kegagalan kondom
yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun.
(b) Diafragma
Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari karet yang diinsersikan ke
dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Cara kerjanya yaitu
menekan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian
atas.
b) Metode Kontrasepsi Modern
(1) Kontrasepsi Hormonal Pil KB
Pil KB adalah suatu cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil/tablet di dalam
strip yang berisi gabungan hormon estrogen dan hormon progesteron atau yang hanya
terdiri dari hormon progesteron saja.
(2) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK/Implant/Susuk KB)
AKBK yaitu kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit. Dengan disusupkannya implan
dibawah kulit, setiap hari dilepaskan secara tetap suatu hormon ke dalam darah melalui
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proses difusi dari kapsul-kapsul yang terbuat dari bahan silastik tersebut, sehingga dapat
menghambat terjadinya ovulasi.
(3) Intra Uterine Devices (IUD,AKDR)
IUD/AKDR adalah suatu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang
bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik.
(4) Kontrasepsi mantap
Kontrasepsi mantap (kontap) adalah salah satu kontrasepsi dengan tindakan
pembedahan pada saluran telur wanita atau saluran mani yang mengakibatkan orang atau
pasangan yang bersangkutan tidak akan memperoleh keturunan lagi.
(5) Vasektomi (MOP)
Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan
jalan melakukan operasi kecil sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses
fertilisasi tidak terjadi.
(6) Tubektomi (MOW)
Tubektomi adalah prosedur bedah suka rela untuk menghentikan fertilitas seorang
perempuan secara permanen.
Contoh Soal 2
Perhatikan gambar berikut!
Proses

apa

yang

berlangsung pada bagian
yang ditunjuk huruf A?.

Pembahasan
Augmentasi. Proses ini terjadi di tubulus kontortus distal dan juga di saluran
pengumpul. Pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di
bagian ini juga masih terjadi penyerapan ion natrium, klor serta urea.
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