
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing

Beberapa Ahli (Slameto,1991: 156; Suryosubroto,1997: 193; Sanjaya, 2006:

194 dan Amri dan Ahmadi, 2010:200) mendefinisikan inkuiri sebagai

perluasan proses discovery yang menekankan pada proses berpikir secara

kritis, logis, sistematis dan analisis yang melibatkan secara maksimal seluruh

kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki dan menemukan sendiri

jawaban dari suatu masalah sehingga siswa menggunakan semua proses

mental untuk menemukan konsep atau prinsip ilmiah. Proses inkuiri

mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya

merumuskan problema, merancang eksperimen, melakukan eksperimen,

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan sebagainya

(Suryosubroto, 1997: 193).

Sanjaya (2006:194) menjelaskan beberapa hal yang menjadi ciri utama dari

pembelajaran inkuiri yaitu : Pertama, pembelajaran inkuiri menekankan

kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan,

artinya inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kedua, Seluruh

aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat
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menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Ketiga, tujuan dari penggunaan

pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara

sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual

sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran

inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi

bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya.

Inkuiri merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan

kelas. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: guru membagi tugas meneliti

sesuatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan

masing-masing kelompok mendapatkan tugas tertentu yang harus dikerjakan.

Kemudian mereka mempelajari, meneliti, membahas tugasnya di dalam

kelompok. Setelah hasil karya mereka dalam kelompoknya didiskusikan,

kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik. Akhirnya hasil laporan

kerja kelompok ke sisi pleno, dan terjadi diskusi secara luas. Dari sidang

plenolah kesimpulan akan dirumuskan sebagai kelanjutan hasil kerja

kelompok (Roestiyah, 2008: 75).

Menurut Sumiati dan Asra (2008: 103) model inkuiri dipandang cukup ilmiah

dalam melakukan penyelidikan untuk memperoleh suatu penemuan.

Langkah-langkah yang ditempuh dimulai dari merumuskan masalah,

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dengan data dan menarik

kesimpulan. Kegiatan ini dapat membimbing siswa untuk selalu

menggunakan pendekatan ilmiah dan berpikir secara obyektif dalam
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memecahkan masalah. Jadi dengan model inkuiri, siswa melakukan suatu

proses mental yang bernilai tinggi, di samping proses kegiatan fisik lainnya.

Pelaksanaan pembelajaran inkuiri menurut Gulo (dalam Trianto, 2007: 137-

138) adalah sebagai berikut.

a. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan

Kegiatan model pembelajaran inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau

permasalahan diajukan, kemudian siswa diminta untuk merumuskan

hipotesis.

b. Merumuskan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi

permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses

ini, guru membimbing siswa menentukan hipotesis yang relevan dengan

permasalahan yang diberikan.

c. Mengumpulkan data

Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Guru

memberikan kesempatan dan bimbingan siswa untuk menentukan

langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan hipotesis yang

akan dilakukan. Data yang dihasilkan dapat berupa tabel atau grafik.

d. Analisis data

Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan

dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor penting dalam

menguji hipotesis adalah pemikiran ‘benar’ atau ‘salah’. Setelah

memperoleh kesimpulan, dari data percobaan, siswa dapat menguji

hipotesis yang telah dirumuskan. Bila ternyata hipotesis itu salah atau
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ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang telah

dilakukannya.

e. Membuat kesimpulan

Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuat kesimpulan

berdasarkan data yang diperoleh siswa.

Menurut Hamalik (2001: 220), asumsi-asumsi yang mendasari model inkuiri

ialah:

1. Keterampilan berpikir kritis dan deduktif yang diperlukan berkaitan

dengan pengumpulan data yang bertalian dengan kelompok hipotesis

2. Keuntungan bagi siswa dari pengalaman kelompok dimana mereka

berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, dan bersama-sama mencari

pengetahuan

3. Kegiatan-kegiatan belajar disajikan dengan semangat berbagi inkuiri dan

discovery, menambah motivasi dan meningkatkan partisipasi

Roestiyah (2008: 76-77) menyatakan bahwa keunggulan inkuiri adalah

1) Dapat membentuk dan mengembangkan “self-concept” pada diri siswa,

sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang

lebih baik

2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses

belajar yang baru

3) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri,

bersikap obyektif, jujur dan terbuka
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4) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif, dan merumuskan hipotesisnya

sendiri

5) Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik

6) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang

7) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu

8) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri

9) Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional

10) Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.

Sementara itu, Slameto (1991: 156) mengatakan bahwa inkuiri memberikan

keunggulan antara lain meningkatkan fungsi intelegensi, membantu siswa

belajar melakukan penelitian, meningkatkan daya ingat, menghindari proses

belajar secara menghafal, mengembangkan kreativitas, meningkatkan

aspirasi, membuat pengajaran menjadi “student centered” sehingga dapat

membantu lebih ke arah pembentukan konsep diri, memberikan lebih banyak

kesempatan bagi siswa untuk menampung serta memahami informasi.

Sahroni (1986 : 54-55) mengungkapkan beberapa kelemahan inkuiri sebagai

berikut :

1) Kesulitan untuk mengerti tanpa suatu dasar pengetahuan faktual, di mana

pengetahuan itu secara efisien diperoleh dengan pengajaran deduktif

2) Ada kemungkinan hanya siswa pandai yang terlibat secara aktif dalam

pengembangan prinsip umum dan siswa yang pasif hanya diam menunggu

adanya siswa yang mernyatakan prinsip umum
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3) Relatif memerlukan waktu yang banyak dan sering lebih dari satu

pertemuan

4) Tidak mungkin siswa diberi kesempatan sepenuhnya untuk membuktikan

secara bebas semua  yang dipermasalahkan.

Menurut Sumiati dan Asra (2008: 103), pelaksanaan model inkuiri

mempunyai tiga macam cara, yaitu:

a) Inkuiri terbimbing.

Pada inkuiri terbimbing pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh siswa

berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. Petunjuk yang diberikan pada

umumnya berbentuk pertanyaan membimbing. Pelaksanaan pembelajaran

dimulai dari suatu pertanyaan inti. Dari jawaban yang dikemukakan,

siswa melakukan penyelidikan untuk membuktikan pendapat yang telah

dikemukakan.

b) Inkuiri bebas.

Dalam hal ini siswa melakukan penelitian bebas sebagaimana seorang

scientis. Masalah dirumuskan sendiri, eksperimen (penyelidikan)

dilakukan sendiri, dan kesimpulan konsep diperoleh sendiri.

c) Inkuiri bebas yang dimodifikasi.

Berdasarkan masalah yang diajukan guru, dengan konsep atau teori yang

sudah dipahami siswa  melakukan penyelidikan untuk membuktikan

kebenarannya.
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B. Multimedia Interaktif

Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medius” yang secara harfiah berarti

“tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. Menurut

Arsyad (2000: 3-4), media adalah komponen sumber belajar atau wahana

fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat

merangsang siswa untuk belajar.

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup

penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang

kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan

keabstarakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan

demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan

media (Djamarah dan Zain, 1995: 120)

Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak

dan media biasanya diartikan alat untuk menyampaikan atau membuat

sesuatu, perantaraan, alat pengantar, suatu bentuk komunikasi sperti surat

kabar, majalah, atau televisi. Sistem multimedia yang dimaksud di sini adalah

suatu teknologi yang menggabungkan berbagai sumber media seperti teks,

grafik, suara, animasi, video, dan sebagainya, yang disampaikan dan
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dikontrol oleh sistem komputer secara interaktif. Gabungan sistem tersebut

bisa digambarkan sebagai berikut,

Gambar 2. Komponen Multimedia (Ariyus, 2007:2)

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan

secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para

guru dan siswa. Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses

pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat

dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar

mengajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa

dapat ditingkatkan. Manfaat di atas akan diperoleh mengingat terdapat

keunggulan dari sebuah multimedia pembelajaran menurut Daryanto (2010:

52) yaitu:

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti

bakteri.

2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak meungkin dihadirkan ke

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain.

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung

cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin,

beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga dan lain-lain.

Sistem multimediaAnimasi

komputer
interaktif

Audio

Grafik

Video

Teks
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4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju,

dan lain-lain.

5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti lletusan gunung

berapi, harimau, racun, dan lain-lain.

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak

dilengkapi dengan alat pengontrol ataupun yang dapat dioperasikan oleh

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan

alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna

dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya

multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-

lain (Daryanto, 2010:51).

Menurut Trianto (2010: 235), keuntungan dari media pembelajaran antara

lain :

1) Gairah belajar meningkat

2) Siswa berkembang menurut minat dan kecepatannya

3) Interaksi langsung dengan lingkungan

4) Memberikan perangsang dan mempersamakan pengalaman

5) Menimbulkan persepsi akan sebuah konsep yang sama.

Daryanto (2010:53-54), memaparkan beberapa fungsi multimedia interaktif di

dalam pembelajaran sebagai berikut:
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1. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin

2. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju

kecepatan belajarnya sendiri

3. Memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan

terkendalikan.

C. Bepikir Kritis

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil

keputusan, membujuk, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah.

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang

terorganisasi. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi secara

sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain (Jonsons, 2002:

183).

Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang

mendalam. Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk menemukan kebenaran

ditengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka setiap hari

(Jonsons, 2002:185). Tyler (dalam Redhana 2003: 13-14) berpendapat bahwa

pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa

untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah

dapat merangsang keterampilan berpikir kritis siswa. Berpikir kritis

merupakan suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan

(Cabrera dalam Redhana 2003: 14).



21

Setiap orang dapat belajar untuk berpikir dengan kritis karena otak manusia

secara konstan berusaha memahami pengalaman. Dalam pencariannya yang

terus-menerus akan makna, otak dengan tangkas menghubungkan ide abstrak

dengan konteksnya di dunia nyata. Otak menyenangi jenis hubungan yang

harus dilakukan oleh pemikir kritis karena hubungan semacam ini

menghargai bukti, meneliti asumsi, dan memeriksa bahasa dengan teliti.

(Jonsons, 2002: 191-192)

Beberapa indikator dalam berpikir kritis secara lengkap dipaparkan oleh Ennis

(dalam Costa, 1985 : 54) pada tabe1.

Tabel 1. Keterampilan berpikir kritis dan Indikatornya

Keterampilan
berpikir kritis

Sub Keterampilan
berpikir kritis

Aspek

1. Memberikan
Penjelasan dasar

1. Memfokuskan
pertanyaan

a. Mengidentifikasi atau
memformulasikan suatu
pertanyaan

b. Mengidentifikasi atau
memformulasikan kriteria
jawaban yang mungkin

c. Menjaga pikiran terhadap
situasi yang sedang dihadapi

2.Menganalisis
argumen

a.Mengidentifikasi kesimpulan
b.Mengidentifikasi alasan yang

dinyatakan
c.Mengidentifikasi alasan yang

tidak dinyatakan
d.Mencari persamaan dan

perbedaan
e.Mengidentifikasi dan

menangani ketidakrelevanan
f. Mencari struktur dari sebuah

pendapat/argument
g.Meringkas

3.Bertanya dan
menjawab
pertanyaan
klarifikasi dan

a.Mengapa?
b.Apa yang menjadi alasan

utama?
c.Apa yang kamu maksud
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Keterampilan
berpikir kritis

Sub Keterampilan
berpikir kritis Aspek

pertanyaan yang
menantang

dengan?
d.Apa yang menjadi contoh?
e.Apa yang bukan contoh?
f. Bagaiamana mengaplikasikan

kasus tersebut?
g.Apa yang menjadikan

perbedaannya?
h.Apa faktanya?
i. Apakah ini yang kamu

katakan?
j. Apalagi yang akan kamu

katakan tentang itu?
2. Membangun

Keterampilan
dasar

4. Mempertimbangkan
apakah sumber dapat
dipercaya atau tidak?

a. Keahlian
b. Mengurangi konflik interest
c. Kesepakatan antar sumber
d. Reputasi
e. Menggunakan prosedur

yang ada
f. Mengetahui resiko
g. Keterampilan memberikan

alasan
h. Kebiasaan berhati-hati

5. Mengobservasi dan
mempertimbangkan
hasil observasi

a. Mengurangi
praduga/menyangka

b. mempersingkat waktu
antara observasi dengan
laporan

c. Laporan dilakukan oleh
pengamat sendiri

d. Mencatat hal-hal yang
sangat diperlukan

e. Penguatan
f. Kemungkinan dalam

penguatan
g. Kondisi akses yang baik
h. Kompeten dalam

menggunakan teknologi
i. Kepuasan pengamat atas

kredibilitas criteria
3. Menyimpulkan 6.Mendeduksi dan

mempertimbangkan
deduksi

a. Kelas logika
b. Mengkondisikan logika
c. Menginterpretasikan

pernyataan
7.Menginduksi dan

mempertimbangkan
hasil induksi

a. Menggeneralisasi
b. Berhipotesis
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Keterampilan
berpikir kritis

Sub Keterampilan
berpikir kritis Aspek

8.Membuat dan
mengkaji nilai-nilai
hasil pertimbangan

a. Latar belakang fakta
b. Konsekuensi
c. Mengaplikasikan konsep

(prinsip-prinsip, hukum dan
asas)

d. Mempertimbangkan
alternatif

e. Menyeimbangkan,
menimbang dan
memutuskan

4. Membuat
penjelasan
lebih lanjut

9.Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbangkan
definisi

Ada 3 dimensi:
a. Bentuk : sinonim,

klarifikasi, rentang, ekspresi
yang sama, operasional,
contoh dan noncontoh

b. Strategi definisi
c. Konten (isi)

10. Mengidentifikasi
asumsi

a. Alasan yang tidak
dinyatakan

b. Asumsi yang diperlukan:
rekonstruksi argumen

5. Strategi dan
taktik

11. Memutuskan suatu
tindakan

a. Mendefisikan masalah
b. Memilih kriteria yang

mungkin sebagai solusi
permasalahan

c. Merumuskan alternatif-
alternatif untuk solusi

d. Memutuskan hal-hal yang
akan dilakukan

e. Merivew
f. Memonitor implementasi

12. Berinteraksi
dengan orang lain

a. Memberi label
b. Strategi logis
c. Srtrategi retorik
d. Mempresentasikan suatu

posisi, baik lisan atau
tulisan
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D. Sistem Gerak Manusia

Sistem gerak manusia terdiri dari tulang, persendian dan otot.

1. Tulang Penyusun Rangka Tubuh

a. Tulang rangka aksial, terdiri dari tulang tengkorak dan tulang anggota

badan. Tulang tengkorak terdiri dari tulang ubun-ubun (Parietal),

tulang dahi (Frontal), tulang kepala belakang (Occipetal), tulang

pelipis (Temporal), tulang baji (Sphenoideus), tulang hidung (Nasal),

tulang pipi (Zygomaticum), tulang rahang atas (Maksila) dan tulang

rahang bawah (Mandibula). Sedangkan, tulang anggota badan terbagi

menjadi tulang belakang (terdiri atas 7 ruas tulang leher (Vertebrae

cervicalis), 12 ruas tulang punggung (Vertebrae thoracalis), 5 ruas

tulang pinggang (Vertebrae lumbalis), 5 ruas tulang kelangkang

(Vertebrae sacralis) dan 4 ruas tulang ekor (Vertebrae coccigeus),

tulang dada (Sternum), tulang selangka (Clavicula), tulang belikat

(Scapula), 7 pasang tulang rusuk sejati (Costae vera), 3 pasang tulang

rusuk palsu (Costae spuria), dan 2 pasang tulang rusuk melayang

(Costae spuria fluctuantis), rawan rusuk (Costae cartilago) dan tulang

panggul (Pelvis).

b. Tulang apendikular, terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka

anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas yang terdiri dari

tulang lengan atas (Humerus), tulang hasta(Ulna), tulang pengumpil

(Radius), tulang pergelangan tangan (Carpal) dan tulang telapak

tangan (Metacarpal). Sedangkan, Rangka anggota gerak bagian
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bawah terdiri dari tulang tempurung lutut (Patela), tulang betis

(Fibula), tulang kering (Tibia), tulang pergelangan kaki (Tarsal) dan

tulang telapak kaki (Metatarsal)

Secara umum tulang dibedakan menjadi tulang keras dan tulang rawan.

Perbedaan ini berdasarkan bahan penyusunnya. Tulang keras tersusun

atas serat kolagen dan garam mineral serta kalsium sehingga sifatnya

keras. Sedangkan tulang rawan tersusun atas kondrin dan sel-sel rawan

yang sifatnya kenyal serta lentur. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi

menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih dan tulang tidak

beraturan.

Rangka tulang memiliki fungsi yang sangat penting yaitu:

a. Memberi bentuk wajah, setiap orang memiliki bentuk wajah yang

berbeda-beda tergantung bentuk tulang-tulang penyusun wajahnya.

Orang yang memiliki tulang zygomaticum panjang maka akan

memiliki bentuk wajah yang panjang pula, sedangkan orang yang

memiliki tulang zygomaticum pendek maka akan memiliki bentuk

wajah yang cenderung bulat

b. Melindungi organ dalam, semua organ dalam  pada  tubuh manusia

dilindungi oleh rangka untuk menghindari organ-organ tersebut dari

tekanan mekanik. Misalnya tengkorak melindungi otak. rusuk

melindungi jantung, paru-paru, hati dan lambung.

c. Tempat melekatnya otot, sebagai tempat melekatnya otot maka

rangka dapat digerakan karena tanpa adanya otot rangka tidak dapat

digerakan.

d. Menopang tubuh, tanpa adanya rangka kita tidak akan mampu berdiri,

tubuh kita tidak memilliki bentuk.

e. Membentuk sel darah, di dalam tulang terdapat sumsum tulang yang

berperan dalam pembentukan sel darah
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2. Persendian

Persendian merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang

yang lain. Berdasarkan sifat geraknya dibedakan menjadi Sendi mati

(sinartrosis), sendi ini tidak dapat digerakkan, terdapat pada hubungan

antar tulang pada tengkorak. Sendi kaku (amfiartrosis) yang

memungkinkan gerakan secara terbatas, terdapat pada hubungan antar

ruas-ruas tulang belakang. Sendi gerak (diartrosis) yang memungkinkan

gerakan secara bebas, sendi ini bisa ditemui di hampir seluruh hubungan

antar tuang, misalnya hubungan antar tuang ruas-ruas jari. Sedangkan

persendian berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi Sendi peluru

(memungkinkan gerakan bebas ke segala arah antar tulang). terdapat

pada hubungan antara tulang femur dan tulang pelvis. Sendi engsel

(memungkinkan gerakan satu arah antar tulang). terdapat pada hubungan

antar tulang femur dengan tulang tibia fibula, antara ruas-ruas tulang jari.

Sendi putar ( memungkinkan gerakan memutar/ rotasi antar tulang).

terdapat pada hubungan antara tulang radius dengan ulna. Sendi geser

(memungkinkan pergeseran antar tulang). terdapat pada hubungan antar

sternum dan costae, ruas-ruas tulang belakang (Vertebrae). Sendi pelana

( memungkinkan gerakan memutar dan melengkung). Terdapat pada

pergelangan kaki dan telapak kaki, telapak tangan dan ibu jari.

3. Otot

Otot merupakan alat gerak aktif yang terbagi menjadi otot polos memiliki

bentuk sel gelendong dengan satu inti sel di tengah, terdapat pada organ-

organ dalam seperti organ-organ saluran pernafasan, sistem pencernaan,
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saluran reproduksi dll. Berfungsi dalam kontraksi dinding organ dalam

yang bekerja secara tidak sadar. otot lurik memiliki bentuk sel silindris

dengan lurik (garis gelap terang), memiliki 1 atau lebih inti sel yang

terletak dipinggir, terdapat pada perlekatan rangka tubuh yang berfungsi

menggerakan rangka dibawah kontrol kesadaran. otot jantung memiliki

bentuk sel silindris bercabang dengan 1 atau lebih inti sel yang terletak

ditengah, terdapat pada dinding jantung yang berfungsi mengkontraksi

jantung dalam memompa darah secara tidak sadar.

4. Gangguan pada sistem gerak manusia

a. Gangguan pada rangka, misalnya:Rakitis, disebabkan oleh

kekurangan vitamin D yang menyebabkan kaki berbentuk seperti

huruf “O”. untuk mencegah kelainan ini bisa dilakukan dengan cara

menjemur tubuh selama 15 menit selama dua kali dalam satu minggu

di bawah pukul 09.00 pagi agar kebutuhan vitamin D terpenuhi.

Fraktura, disebabkan oleh cidera yang mengakibatkan tulang patah.

Kifosis, lordosis, dan skoliosis merupakan kelainan bentuk tulang

belakang akibat kesalahan dalam posisi duduk yang dilakukan secara

berkala dalam jangka waktu panjang. Kifosis merupakan kelainan

bentuk tulang belakang yang melengkung kearah belakang

menjadikan bentuk tubuh bungkuk. Lordosis merupakan kelainan

bentuk tulang leher dan panggul yang terlalu melengkung ke arah

belakang sehinggatulang belakang bagian punggung dan pinggang

tampak melengkung ke arah depan. Skoliosis merupakan keainan

bentuk tulang belakang yang menyerupai bentuk huruf “S”.
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b. Gangguan pada sendi, misalnya : Keseleo/ terkilir disebabkan oleh

gerakan tiba-tiba pada sendi sehinggapersendian terasa sakit. Arthritis

disebabkan oleh penumpukan Kristal asam urat di dalam sendi

sehingga persendian bisa membengkak dan terasa sakit. Dislokasi

disebabkan oleh lepasnya tulang dari persendian akibat cidera

kecelakaan.

c. Gangguan pada otot, misalnya : Hipertrofi, disebabkan oleh olah raga

berat yang teratur dilakukan dalam jangka waktu panjang sehingga

serat-serat otot-otot memanjang dan mengakibatkan otot membesar.

Polio, disebabkan oleh virus yang menginfeksi saluran usus yang

kemudian diserap dan menyerang saraf pengendali otot rangka

sehingga fungsi otot rangkamenurun. Distrofi, disebabkan oleh

mutasi gen yang mengakibatkan berkurangnya protein otot, protein

otot biasanya tergantikan oleh jaringan lemak sehingga otot rangka

mengalami kelemahan dalam menggerakan rangka (Zaif, 2010: 1)


