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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh minyak dedak terhadap kadar
kolesterol total mencit (Mus musculus) jantan galur swiss dan implikasinya sebagai
sumber belajar biologi di SMA. Produksi dedak yang berlimpah ditambah dengan
adanya senyawa oryzanol dalam dedak, membuat dedak berpotensi sebagai obat
penurun kolesterol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minyak
dedak terhadap kadar kolesterol total mencit (Mus musculus) jantan galur swiss.
Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 25 ekor
mencit jantan galur swiss, usia 2-3 bulan, di bagi menjadi 5 kelompok; kontrol
negatif (tanpa perlakuan); T1 (MDLT + minyak dedak 5ml/kg BB); T2 ( MDLT +
minyak dedak 10ml/kg BB) ; T3 (MDLT + minyak dedak 20ml/kg BB); kontrol positif
(MDLT). Penelitian ini dilakukan selama 22 hari dan pengecekan kadar kolesterol
total mencit dilakukan pada hari ke 22. Rerata kadar kolesterol total mencit tiap
kelompok di uji dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis.
Hasil pengecekan kadar kolesterol total mencit didapatkan rerata kadar
kolesterol total pada tiap kelompok perlakuan berturut-turut adalah 144,4 ; 175,4 ;
161,6 ; 170,6 ; dan 169 mg/dl. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan
bahwa minyak dedak tidak berpengaruh dalam menurunkan kadar kolesterol total
mencit yang sebelumya diberi MDLT.
Berbagai aspek dalam penelitian ini disumbangkan pada pembelajaran biologi
di SMA khususnya pada standar kompetensi (SK) 3. Menjelaskan struktur dan fungsi
organ manusia dan hewan tertentu, kelainan atau penyakit yangmungkin terjadi serta
implikasinya pada salingtemas, Kompetensi Dasar 3.2 Menjelaskan keterkaitan
antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan atau penyakit yang dapat terjadi
pada sistem peredaran darah.
Kata kunci : kolesterol total, minyak dedak, mencit
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ABSTRACT
The research was about the effect rice bran oil on total cholesterol level in mice
tail swiss and its implication as a source to learn biology in Senior High School. The
high productivity of brands and oryzanol that contained in brands, make it has a
potency as medicine to decrease cholesterol level. This research method is
experiment research that uses 25 sub-strains of mice tails Swiss, aged 2-3 months,
were divided into 5 groups; negative control (without treatment); T1 (MDLT +
5ml/kg weight rice bran oil); T2 (MDLT + 10ml/kg weight rice bran oil); T3 (MDLT
+ 20ml/kg weight rice bran oil); positive control (MDLT). The research was
conducted for 22 days and measured levels of total cholesterol done on day 22. The
mean levels of total cholesterol of mice tail per group tested with Kruskal-Wallis test.
Results of total cholesterol of mice tails obtained in each treatment group was
144,4; 175,4; 161,6; 170,6 ; and 169 mg/dl. The conclusions showed that
administration of rice bran oil has no effect for reduce total cholesterol of mice tails
that be given MDLT before.
The results of this study was donated to the teaching of biology in high school,
especially the standart of competence (SK) 3. Explain the structure and function of
human organs and certain animals, disorder or disease that may occur and the
implication on salingtemas, Basic Competency 3.2 recognizes the links between
structure, function, and processes as well as disorders or diseases that may occur in
the circulatory system.
Key words : total cholesterol, rice bran oil, mice tails.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kolesterol merupakan senyawa lemak yang ada di dalam tubuh

hewan.

Tingginya kadar kolesterol di tubuh dapat disebabkan karena asupan makanan yang
banyak mengandung lemak. Kolesterol hanya didapati pada makanan yang berasal
dari hewan seperti daging sapi, ayam, ikan, atau telur. Kadar kolesterol yang
berlebihan di dalam tubuh atau berada di atas batas normal dapat memicu timbulnya
berbagai penyakit seperti darah tinggi dan jantung koroner. Tidak banyak yang
mengetahui bahwa hiperkolesterol merupakan faktor risiko penyebab kematian di
usia muda. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2002, tercatat
sebanyak 4,4 juta kematian akibat hiperkolesterol atau sebesar 7,9% dari jumlah total
kematian di usia muda (Anonim, 2011).
Seiring dengan perkembangan jaman, gaya hidup manusia juga mengalami
perubahan yang diikuti dengan perubahan pola makan. Manusia yang tadinya makan
dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan kini mulai bergeser ke makanan
yang banyak mengandung lemak. Konsumsi yang berlebihan dari makanan yang
banyak mengandung lemak dapat menyebabkan hiperlipidemia. Hiperlipidemia
merupakan peningkatan konsentrasi lipid dalam plasma. Hiperlipidemia ini menjadi
penyebab utama terjadinya ateroskeloris yang berkaitan dengan penyakit jantung
koroner. Penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab utama
kematian di negara maju ataupun negara berkembang (Djuwita, 2011).
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Untuk menanggulangi adanya hiperlipidemia dapat menggunakan obat,
misalnya obat hipolipidemia. Akan tetapi, obat hipolipidemia ini dapat menyebabkan
ketergantungan dan apabila berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan fungsi
organ seperti ginjal dan hati. Selain itu, dengan kurangnya daya beli karena harga
yang tidak terjangkau membuat banyak orang mulai beralih ke pengobatan alternatif/
pengobatan dengan bahan-bahan alami (Budiyanto, 2007). Salah satu yang berpotensi
untuk obat alternatif adalah minyak dedak karena minyak dedak mengandung
oryzanol yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah.
Dedak merupakan hasil samping dari penggilingan padi. Masyarakat di
Indonesia tentu sudah tidak asing dengan dedak karena sebagian besar masyarakat
Indonesia berprofesi sebagai petani di mana hasil utama dari pertanian tersebut adalah
padi. Dedak berasal dari lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga
biji. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan dedak hanya sebagai makanan ternak,
padahal dedak menyimpan berbagai kandungan yang dapat digunakan sebagai
antioksidan. Dengan produksi dedak yang cukup berlimpah di Indonesia membuat
dedak mudah untuk didapatkan.
Jika dedak diolah lebih lanjut maka dapat menghasilkan minyak. Minyak dedak
ini biasa disebut dengan rice bran oil (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pascapanen Pertanian, 2007). Dalam minyak dedak ini terkandung berbagai
antioksidan seperti oryzanol dan tokotrienol yang disinyalir dapat menurunkan kadar
kolesterol. Untuk itulah diperlukan penelitian mengenai pengaruh minyak dedak
dalam menurunkan kadar kolesterol dengan menggunakan hewan uji yaitu mencit
(Mus musculus).
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B.

Rumusan Masalah
Apakah dengan mengkonsumsi minyak dedak dapat menurunkan kadar

kolesterol total mencit jantan (Mus Musculus) galur swiss?
C.

Batasan Masalah
Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas maka dibatasi pada

permasalahan sebagai berikut :
1.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah mencit jantan (Mus musculus) berumur 3 bulan dari
galur swiss yang dibeli di LPPT UGM.

2.

Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah minyak dedak.

3.

Parameter
Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kadar kolesterol total pada
mencit (Mus musculus) sesudah perlakuan.

D.

Tujuan
Sesuai dengan perumusan masalah dan batasan masalah yang telah

dikemukakan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh minyak
dedak dalam menurunkan kadar kolesterol total mencit jantan (Mus musculus) galur
swiss.
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E.

Manfaat Penelitian

1.

Bagi peneliti
Memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada melalui data-data yang
diperoleh selama penelitian.

2.

Bagi Guru
Hasil penelitian dapat dijadikan materi sumbangan dalam pembuatan LKS pada
pembelajaran biologi di SMA.

3.

Bagi Siswa
Siswa dapat mempraktekkan penelitian melalui kegiatan praktikum yang
dirancang oleh guru sehingga siswa menjadi lebih mendalami materi karena
telah mengalami secara langsung/ melalui pengalaman.

4.

Bagi Masyarakat
Mendapatkan informasi tambahan mengenai obat-obat alami yang dapat
menurunkan kadar kolesterol.

F.

Hipotesis
Minyak dedak dapat menurunkan kadar kolesterol total mencit jantan (Mus

musculus) galur swiss.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.

Kolesterol
Kolesterol adalah senyawa lemak yang sebagian besar diproduksi oleh tubuh di

dalam hati dari makanan berlemak yang kita makan. Kolesterol diperlukan tubuh
untuk membuat selaput sel, membungkus serabut saraf dan membuat berbagai
hormon.

Kolesterol

tidak

dapat

diedarkan

langsung

oleh

darah,

untuk

mengedarkannya diperlukan molekul “pengangkut” yang disebut lipoprotein. Ada
dua jenis lipoprotein, yaitu high density lippoprotein (HDL) dan low density
lippoprotein (LDL). Menurut Almatsier (2009), kolesterol di dalam tubuh diperoleh
dari hasil sintesis di dalam hati. Jumlah yang disintesis bergantung pada kebutuhan
tubuh dan jumlah yang diperoleh dari makanan. Kolesterol hanya terdapat di dalam
makanan yang berasal dari hewan. Sumber utama kolesterol yaitu hati, ginjal, dan
kuning telur.
World Health Organization (WHO) menganjurkan konsumsi lemak sebanyak
20-30% kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi
kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larutlemak. Diantara lemak yang dikonsumsi sehari dianjurkan paling banyak 8% dari
kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, dan 3-7% dari lemak tidak jenuhganda. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari atau sama dengan
300 mg sehari (Almatsier, 2009).

5
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Kadar kolesterol dalam tubuh adalah satu faktor terpenting untuk menentukan
resiko seseorang menderita penyakit pembuluh darah jantung (Diehl, 1991). Menurut
Departemen Kesehatan (2006) dalam Dachriyanus (2007), Penyakit Jantung Koroner
(PJK) atau kardiovaskuler merupakan penyebab utama dan pertama kematian di
negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.
Contoh ekstrim tingginya kolesterol yang menyebabkan aterosklerosis dijumpai
pada diabetes melitus (Corwin, 2009). Diabetes melitus merupakan sindrom
metabolik yang dikarakterisasikan dengan kehilangan homeostatis glukosa sehingga
menyebabkan kerusakan pada metabolisme glukosa dan sumber energi lainnya seperti
lipid dan protein (Scheen, 1997).
Konsumsi makanan yang mengandung kolesterol harus sesuai dengan kadar
serum kolesterol di dalam darah. Sebagai patokan umum, kadar serum kolesterol
yang ideal adalah 100mg% ditambah umur. Jadi bagi seorang yang berusia 55 tahun,
kadar serum kolesterol yang ideal adalah 100 mg % ditambah 55 = 155 mg %. Untuk
mencapai kadar serum yang ideal ini, adalah penting untuk menjaga pemasukan
kolesterol, idealnya di bawah 100 mg/hari (Diehl, 1991).
B.

Dedak
Dedak merupakan hasil samping dari penggilingan padi. Dedak ini berasal dari

lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. Sebagian besar
masyarakat memanfaatkan dedak hanya sebagai makanan ternak, padahal dedak
menyimpan berbagai kandungan yang dapat digunakan sebagai antioksidan.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (2007)
mengatakan bahwa jika dedak diolah lebih lanjut maka dapat menghasilkan minyak.
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Minyak dedak ini biasa disebut dengan rice bran oil. Pengolahan dapat dilakukan
melalui dua tahap yaitu stabilisasi dan ekstraksi. Stabilisasi dilakukan dengan cara
pemanasan atau uap panas dengan suhu 1000-1200C. Tujuannya untuk merusak enzim
lipase yang terkandung dalam bekatul dan meningkatkan rendemen minyak. Setelah
stabilisasi maka yang selanjutnya dilakukan adalah ekstraksi. Ekstraksi dilakukan
dengan menggunakan pelarut yang mudah menguap seperti etanol. Berdasarkan
penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian,
rendemen minyak dedak yang dihasilkan 14-17% dan kandungan ampas dedak hasil
ekstraksi 11-13%. Dedak segar mengandung protein 12-15% dan karbohidrat 2023%. Dalam minyak dedak juga mengandung oryzanol. Oryzanol merupakan
fitosterol suatu ester senyawa asam ferulat yang dapat menurunkan serum kolesterol
pada manusia. Berikut merupakan tabel perbandingan kandungan antioksidan dalam
beberapa jenis minyak dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan kandungan antioksidan pada minyak
Jenis
Minyak
Dedak
padi
Zaitun
Kanola
Bunga
Matahari
Kedelai
Sawit

Vitamin E
Tokoferol
(ppm)
81

Vitamin E
Orizanol
Tokotrienol (ppm)
(ppm)
336
2.000

Total
Antioksidan
(ppm)
2.417

51
650
487

0
0
0

0
0
0

51
650
487

1.000
256

0
149

0
0

1.000
405

Sumber : Rice Bran Oil-The World Healthiest Oil (2006) dikutip Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (2007).
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C.

Mekanisme Makanan Diet Lemak Tinggi (MDLT) Dalam Menaikkan
Kadar Kolesterol
Makanan Diet Lemak Tinggi (MDLT) terbuat dari campuran lemak sapi dan

minyak sawit. Lemak sapi mengandung sterol yang kaya akan kandungan kolesterol,
sedangkan minyak sawit/ minyak goreng mengandung trigliserida. Trigliserida yang
masuk dari makanan diemulsikan oleh asam empedu kemudian diserap oleh usus
halus. Di dalam pankreas terdapat dua enzim yaitu enzim lipase dan fosfolipase A2,
enzim lipase menghidrolisis trigliserida menjadi 1,2-digliserida dan 2-gliserida,
sedangkan enzim fosfolipase A2 menghidrolisis fosfolipid menjadi asam lemak dan
lysofosfolipid. Semua produk yang telah dihasilkan dipindahkan ke sel epitelial usus
dimana di tempat ini trigliserida disintesis kembali. Trigliserida bersama dengan
protein, fosfolipid, dan kolesterol ester bergabung membentuk kilomikron.
Trigliserida yang terdapat dalam kilomikron akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein
lipase menjadi asam lemak dan gliserol dimana asam lemak akan memasuki sel-sel
jaringan, sebagian akan diubah menjadi energi sebagian lagi akan dioksidasi menjadi
asetil KoA yang merupakan prekusor pembentuk kolesterol (Dachriyanus, dkk.,
2007).
Diet asam lemak yang sangat jenuh dapat meningkatkan konsentrasi kolesterol
dalam darah (Guyton dan Hall, 1996 dikutip Rusmila, dkk., 2012). Keadaan ini
disebabkan karena asam lemak dapat diubah menjadi asetil KoA melalui oksidasi
beta, sedangkan Asetil KoA adalah prekursor dari kolesterol. Kenaikan jumlah
prekursor dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah (Murray,
dkk., dikutip Rusmila, dkk., 2012).
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Sintesis kolesterol dikendalikan oleh enzim HMG – KoA reduktase dan
dihambat oleh LDL kolesterol yang diambil lewat reseptor LDL. Reseptor LDL
terdapat pada permukaan sel dalam lekukan yang tersalut pada sisi sitosol membran
sel dengan sebuah protein yang dinamakan klatrin. LDL diambil oleh reseptor LDL
dalam kedaan utuh melalui endositosis, kemudian dipecah dalam lisosom dan diikuti
oleh translokasi kolesterol ke dalam sel. Jumlah reseptor LDL pada permukaan sel
diatur oleh kebutuhan kolesterol bagi membran sel, sintesis hormon steroid atau asam
empedu (Murray, dkk.,1995)
D.

Mekanisme Penurunan Kadar Kolesterol
Kolesterol merupakan lemak sehingga ketika didalam tubuh kolesterol tidak

dapat mengapung bebas di dalam darah. Agar kolesterol dapat diangkut dan
diedarkan ke seluruh tubuh maka darah membungkus kolesterol dengan lipoprotein
yang larut dalam air. Kolesterol yang masuk ke dalam tubuh mengalami berbagai
proses, ada yang masuk ke dalam aliran darah sebagai lipoprotein dan ada pula yang
keluar dari tubuh bersama dengan feses.
Minyak bekatul menurunkan kadar kolesterol darah dan low density lipoprotein
cholesterol (LDL-kolesterol), serta dapat meningkatkan kadar high density
lipoprotein cholesterol (HDL-kolesterol) darah. Kemampuan fraksi lemak bekatul
disebabkan adanya komponen oryzanol dan kemampuan lainnya dari bahan yang
tidak tersabunkan. Selain itu fraksi non-lemak bekatul ternyata juga memiliki efek
hipolipidemia yang sama dengan fraksi lemak. Selain dapat memberikan efek
hipolipidemia, manfaat lain dari fraksi ini ternyata memiliki kemampuan untuk
menurunkan tekanan darah secara nyata (Ardiansyah, 2008). Percobaan tersebut
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menggunakan tikus stroke-prone spontaneously hypertensive rats (SHRSP). SHRSP
adalah spesies tikus yang secara genetik mengalami hipertensi dan hiperlipidemia.
Fraksi non-lemak diperoleh dengan ektraksi menggunakan ethanol yang
dilanjutkan dengan ekstraksi menggunakan Driselase. Driselase adalah nama produk
enzim komersial untuk degradasi dinding sel tanaman yang terdiri dari selulase,
silanase, dan laminarise.
Ardiansyah (2008) mengatakan bahwa asam ferulat dan total fenol adalah
komponen biaoktif yang saat ini diketahui terdapat di dalam fraksi bekatul sehingga
dapat menurunkan tekanan darah dan lemak darah, disamping tentunya tokotrienol
dan gamma-oryzanol yang sebelumnya telah diketahui sebagai senyawa antioksidan.
Mekanisme penurunan tekanan darah oleh asam ferulat yaitu dengan menghambat
kerja enzim angiotensin I-converting enzyme (ACE), suatu enzim yang bertanggung
jawab terjadinya peningkatan tekanan darah.
Mekanisme terjadinya penurunan lemak darah diduga melalui peningkatan
kapasitas pengikatan LDL reseptor. Mekanisme lain yang juga berperan dalam
penurunan kolesterol darah adalah peningkatan aktivitas enzim cholesterol-7 alphahydroxylase (Cyp7a1), suatu enzim yang bertanggung jawab dalam proses biosintesis
asam empedu. Peningkatan aktivitas enzim ini akan menstimulir konversi kolesterol
menjadi asam empedu, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kolesterol
dalam darah (Ardiansyah, 2008).
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E. Kerangka Pemikiran
Kolesterol

Minyak dedak

Faktor
penyebab
penyakit jantung,
stroke, hipertensi.

Oryzanol dan kaya
akan antioksidan

Uji pengaruh
minyak dedak
terhadap kolesterol

Obat penurun
kolesterol
Gambar 1. Diagram alir kerangka berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen.

B.

Variabel Penelitian

1.

Variabel bebas : volume minyak dedak.

2.

Variabel terikat : kadar kolesterol total pada mencit jantan galur swiss.

3.

Variabel kontrol : umur mencit, jenis (spesies mencit), tempat hidup mencit
(kandang),makanan, berat mencit.

C.

Waktu dan Tempat
Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan di rumah peneliti yang

berada di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Alasan
pemilihan tempat ini karena kemudahan dalam pemeliharaan dan pengawasan.
D.

RancanganPenelitian

1.

Pada penelitian ini digunakan 25 mencit yang dibagi menjadi 5 kelompok
sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 5 mencit (Rusmila, dkk.,
2012).

2.

Sebelum penelitian mencit diaklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari agar
mencit membiasakan diri pada lingkungan percobaan dan diberi makanan
standar (Dachriyanus, 2007). Makanan standar yang diberikan ke mencit
yaitu AD2 karena makanan ini merupakan makanan yang diberikan ke
mencit sewaktu mencit masih di laboratorium. Pada saat sebelum dan
sesudah aklimatisasi dilakukan penimbangan berat mencit untuk mengetahui

12
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apakah mencit mengalami stres atau tidak. Apabila perubahan berat badan
tidak mencapai 10% maka mencit dinyatakan sehat.
3.

Untuk mengetahui apakah perubahan tersebut mencapai 10% atau tidak
maka perlu dihitung selisih berat badan sebelum dan sesudah aklimatisasi.
Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung persentase
perubahan berat mencit.
a = a-b
Keterangan :

4.

a = berat awal
b = berat pada hari ke 8
p= persentase perubahan berat

Setelah tahap aklimatisasi selesai, tahap selanjutnya yaitu mencit diberikan
makanan diet lemak tinggi (MDLT) kecuali kontrol negatif.

5.

Makanan diet lemak tinggi ini (MDLT) dibuat dengan campuran lemak sapi
dengan minyak kelapa dengan perbandingan 1:5 (Dachriyanus,dkk., 2007).

6.

MDLT ini diberikan dengan cara dicampur dengan makanan standar dengan
perbandingan 10:1.

7.

Makanan yang diberikan kepada mencit setiap harinya adalah 5 gram
dengan waktu pemberian makan setiap pagi hari.

8.

Kemudian selama 7 hari berikutnya mencit diberi MDLT dan sediaan uji
(minyak dedak) dengan dosis5ml/kg BB, 10ml/kg BB, dan 20ml/kg BB.
Dan pada hari ke 8 setelah perlakuan dengan minyak dedak, dilakukan
pengukuran kadar kolesterol mencit (Olivia, 2008).
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Adaptasi 1 minggu

P1

K(-)

T1

T2

T3

K(+)

5 ekor

5 ekor

5 ekor

5 ekor

5 ekor

Tanpa
perlakuan

MDLT (0,5ml MDLT dicampur dengan 5 gram
makanan)
P2
T1

T2

T3

5ml/

10ml/
kg BB

20ml/
kg BB

K(-)

K(+)

5 ekor
kgBB

Tanpa
perlakuan

MDLT (0,5ml MDLT dicampurdengandalam 5 gram
makanan)

Gambar 2. Diagram alir penelitian
Keterangan:

5 ekor

P1
P2
K(-)
K(+)
T1
T2
T3

: praperlakuan
: perlakuan
: kontrol negatif
: kontrol positif
: mencit dengan perlakuan 5ml/kg BB
: mencit dengan perlakuan 10ml/kg BB
: mencit dengan perlakuan 20ml/kg BB
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E.

Alat dan Bahan

1.

Aquadest

2.

Mencit jantan galur swiss

3.

Kandang mencit ukuran20 x 20 x 15

4.

Pakan mencit (lemak sapi, minyak kelapa, pakan standar)

5.

Timbangan analitik

6.

Ember

7.

Gelas ukur

8.

Jarum sonde

9.

Kolesterol Easy Touch

10.

Minyak dedak (merk rainforest yang dibeli secara online dari malang)

F.

Cara Kerja



Praperlakuan

1.

Tahap aklimatisasi

2.

Sebanyak 25 mencit dipelihara dalam 25 kandang yang mempunyai ukuran,
bentuk yang sama sehingga dalam satu kandang terdapat satu mencit.

3.

Tahap aklimatisasi ini dilakukan selama 7 hari

4.

Selama 7 hari ini mencit diberikan makanan standar (AD2)/ makanan yang
sebelumnya sudah biasa diberikan pada mencit (Dachriyanus,dkk., 2007).



Perlakuan



Pemeliharaan

1.

Selama 7 hari setelah tahap aklimatisasi atau pada hari ke 8 mencit tetap
dipelihara seperti yang sudah dilakukan sebelumnya pada tahap aklimatisasi.
Akan tetapi, pada tahap ini ditambah dengan pemberian MDLT kecuali
kontrol negatif.
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2.

Untuk kontrol negatif hanya dipelihara biasa tanpa perlakuan.

3.

Pembuatan MDLT dengan cara menimbang lemak sapi dan minyak kelapa
dengan perbandingan 1:5 kemudian campurkan lemak sapi dengan minyak
kelapa melalui pemanasan (Dachriyanus,dkk., 2007).

4.

MDLT ini diberikan dengan cara dicampur dengan makanan standar (AD2)
dengan perbandingan 1:10 kemudian diberikan ke mencit. Berat makanan
hasil campuran MDLT dengan makanan standar yang diberikan ke mencit
sebanyak 5 gram per hari dan dilakukan selama 14 hari atau dari hari ke 8
sampai 21.



Pemberian Minyak Dedak

1.

Pada hari ke 15 sampai hari ke 21 mencit tetap diberikan MDLT ditambah
minyak dedak dengan dosis 5ml/kg BB, 10ml/kg BB, dan 20ml/kg BB
kecuali kontrol positif yang tetap hanya diberikan MDLT saja dan kontrol
negatif yang hanya diberikan aquades.

2.

Sebelum diberi minyak dedak, seluruh mencit ditimbang terlebih dahulu
berat badannya agar dosis minyak dedak yang diberikan dapat tepat.

3.

Pemberian minyak dedak dilakukan per oral.

4.

Cara pemberian minyak dedak per oral yaitu dilakukan dengan
menggunakan jarum khusus berupa jarum suntik yang ujungnya tumpul.
Langkah selanjutnya memegang mencit dengan menjepit bagian tekuk
menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, dan ekornya dijepit diantara jari
manis dan kelingking. Sebelum memasukkan sonde oral, posisi kepala dan
keadaan mulut harus diperhatikan. Ketika hewan dipegang dengan posisi
terbalik pastikan posisi kepala menengadah atau posisi dagu sejajar dengan
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tubuh dan mulut terbuka sedikit. Dorong larutan tersebut ke dalam esofagus
(Nugraha, 2011).


Pengecekan kadar kolesterol

1.

Pengecekan kadar kolesterol ini dilakukan pada semua mencit yaitu 25
mencit.

2.

Pengecekan dilakukan pada hari ke 22 atau setelah perlakuan selama 7 hari
dengan pemberian minyak dedak dan MDLT selesai dilakukan.

3.

Langkah-langkah pengecekan kadar kolesterol total yaitu menyiapkan
hewan uji coba (mencit).

4.

Masukkan mencit ke dalam selongsong.

5.

Ekor mencit dikeluarkan dari selongsong.

6.

Ambil darah mencit melalui vena ekor (Permatasari, 2012).

7.

Letakkan darah mencit pada alat uji kolesterol.

8.

Baca angka yang tertera pada layar LCD.

9.

Catat angka yang tertera pada layar di tabel yang tersedia.

10.

Pengecekan kadar kolesterol dilakukan sekali dan dilakukan pada seluruh
mencit yang digunakan untuk penelitian yaitu 25 mencit.

G.

Analisis Data
Data kadar kolesterol total mencit yang diperoleh akan dianalisis

menggunakan anova. Anova merupakan uji statistik yang digunakan untuk
membandingkan dua atau lebih mean secara simultan. Jika data dengan skala
pengukuran numerik tetapi tidak memenuhi untuk uji parametrik (misalnya
distribusi data tidak normal), maka dilakukan uji nonparametrik yang merupakan
alternatif dari uji parametriknya. Alternatif uji one way anova adalah uji KruskalWallis (Dahlan,2011). Dalam uji anova ada 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu
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distribusi data harus normal dan varians data harus sama. Jika tidak memenuhi
syarat maka diupayakan untuk melakukan transformasi data supaya distribusi data
menjadi normal dan varians data menjadi sama. Apabila variabel hasil
transformasi tidak berdistribusi normal atau varians tetap tidak sama maka
alternatif yang dapat dipilih yaitu uji Kruskal-Wallis. Jika pada uji ANOVA atau
Kruskal-Wallis menghasilkan nilai p < 0,05 maka dilanjutkan dengan melakukan
analisis Post Hoc.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Berat Badan Mencit
Berikut merupakan Hasil pengukuran berat badan mencit pada awal

(sebelum aklimatisasi) dan hari ke 8 (setelah aklimatisasi). Untuk berat mencit
awal (sebelum aklimatisasi) dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. berat badan awal mencit (sebelum aklimatisasi)
Kode
Berat Mencit
Rata-rata
Kandang
(gram)
(gram)
K26 29 30 28 28 28,2
T1
35 33 32 27 36 32,6
T2
32 32 26 28 26 28,8
T3
31 25 31 32 28 29,4
K+
27 34 31 32 30 30,8
Keterangan :
K: kontrol negatif
T1
: mencit dengan perlakuan 5ml/kg BB
T2
: mencit dengan perlakuan 10ml/kg BB
T3
: mencit dengan perlakuan 20ml/kg BB
K+
: kontrol positif

Untuk berat mencit pada hari ke 8 (setelah aklimatisasi) dapat dilihat pada
tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. berat badan hari ke 8 (setelah aklimatisasi)
Kode
Berat Mencit
Rata-rata
Kandang
(gram)
(gram)
K33 27 32 29 28 29,8
T1
37 35 31 31 37 34,2
T2
33 34 28 30 31 31,2
T3
30 26 32 34 29 30,2
K+
28 36 30 30 29 30,6

Keterangan :
K: kontrol negatif
T1
: mencit dengan perlakuan 5ml/kg BB
T2
: mencit dengan perlakuan 10ml/kg BB
T3
: mencit dengan perlakuan 20ml/kg BB
K+
: kontrol positif
19
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Gambar diagram dibawah ini merupakan diagram presentase perubahan
berat mencit.

Gambar 3. Diagram persentase perbahan berat mencit
Keterangan :
K: kontrol negatif
T1
: mencit dengan perlakuan 5ml/kg BB
T2
: mencit dengan perlakuan 10ml/kg BB
T3
: mencit dengan perlakuan 20ml/kg BB
K+
: kontrol positif
Dari diagram diatas diketahui bahwa terjadi perubahan berat mencit.
Besarnya perubahan berat tersebut tidak mencapai 10%. Karena besar perubahan
tidak mencapai 10% dan mencit memperlihatkan perilaku normal maka
dinyatakan bahwa mencit sehat sehingga memenuhi persyaratan sebagai subjek
penelitian.
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B.

Kadar Kolesterol Total Mencit
Dari hasil penelitian didapatkan kadar kolesterol total mencit sebagai

berikut.

Gambar 4. Diagram kadar kolesterol total mencit
Keterangan :
K: kontrol negatif
T1
: mencit dengan perlakuan 5ml/kg BB
T2
: mencit dengan perlakuan 10ml/kg BB
T3
: mencit dengan perlakuan 20ml/kg BB
K+
: kontrol positif
Berdasarkan diagram kadar kolesterol total di atas dapat dilihat bahwa
kontrol negatif (K-) mempunyai nilai kadar kolesterol total terendah yaitu 144,4
mg/dl dan hasil ini berbeda dengan kontrol positif (K+) yang jauh lebih tinggi
(169 mg/dl) jika dibanding dengan kontrol negatif. Dengan adanya perbedaan
kadar kolesterol total yang cukup jauh antara kontrol negatif (K-) dengan kontrol
positif (K+) menunjukkan bahwa dengan pemberian makanan MDLT dapat
meningkatkan kadar kolesterol total mencit.
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Data perlakuan T1, T2, dan T3 berturut-turut mempunyai nilai kadar
kolesterol total 175,4 ; 161,6 ; 170,6. Dari data ini hanya perlakuan T2 yang
mempunyai nilai kadar kolesterol total dibawah kontrol positif (K+), sedangkan
perlakuan T1 dan T3 mempunyai nilai kolesterol total melebihi kontrol positif
(K+). Untuk data lengkap kadar kolesterol total setiap mencit dapat dilihat pada
lampiran 1.
Dari hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh p= 0,207 (p> 0,05) berarti minyak
dedak dengan konsentrasi tertentu tidak dapat menurunkan kadar kolesterol total
mencit secara signifikan. Kerena perbedaan yang tidak signifikan tersebut
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perlakuan yang pengaruhnya
menonjol jika dibandingkan dengan kontrol dan perlakuan lainnya. Selain itu,
dengan hasil yang demikian maka analisa statistik tidak dilanjutkan dengan uji
post hoc. Hasil uji anova dan Kruskal-Wallis terlampir pada lampiran 2-6.
Dalam penelitian diketahui tidak ada pengaruh minyak dedak dalam
menurunkan kadar kolesterol total mencit. Kemungkinan alasan mengapa dalam
penelitian ini di ketahui bahwa tidak ada pengaruh minyak dedak dalam
menurunkan kadar kolesterol total yaitu disebabkan tidak diperiksanya/ dilakukan
pengecekan kadar kolesterol total sebelum perlakuan sehingga tidak dapat
diketahui kenaikan jumlah kadar kolesterol total dan juga mungkin karena kadar
kolesterol total mencit sudah sangat berbeda sejak awal (sebelum perlakuan).
Selain itu, kemungkinan penyebab lain tidak turunnya kadar kolesterol total
mencit karena minyak dedak yang diberikan secara oral ke mencit berikatan
dengan MDLT yang dimakan oleh mencit sehingga menyebabkan kerusakan
hidrolitik pada minyak dedak. Akibat dari kerusakan ini, menghasilkan minyak
dengan karakteristik yang berbeda dan tidak turunnya kadar kolesterol total
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mencit. Melalui beragam temperatur dalam pembuatan minyak dan lamanya
proses, dapat menghasilkan lemak dengan karakteristik yang berbeda-beda
(Tuminah, 2009).
C. Pengaplikasian Hasil Penelitian Pada Materi Pembelajaran SMA
Berbagai aspek dalam penelitian mengenai pengaruh minyak dedak dalam
menurunkan kadar kolesterol total mencit ini dapat digunakan sebagai media
pembelajaran di sekolah. Berbagai aspek dalam penelitian ini akan dijadikan
bahan belajar SMA kelas XI semester I pada standar kompetensi (SK) 3.
Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan atau
penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas, Kompetensi
Dasar 3.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta
kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah.
Dalam kegiatan pembelajaran di SMA khususnya pada materi kelainan atau
penyakit dalam sistem peredaran darah akan dilakukan kegiatan praktikum agar
siswa lebih memahami materi. Kegiatan praktikum ini dilakukan di luar jam
pelajaran sebagai bentuk pendalaman materi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara
membagi kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok satu memelihara 8 ekor mencit
dengan pemberian makanan standar sedangkan kelompok dua memelihara 8 ekor
mencit dengan pemberian pakan MDLT. Penelitian ini merupakan penelitian kelas
berbasis proyek (proyek kelas dalam program pendalaman materi pada pokok
bahasan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah)
sehingga data yang didapatkan merupakan data bersama (data kelas). Sebelum
penelitian mencit diaklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari agar mencit
membiasakan diri pada lingkungan percobaan dan diberi makanan standar.
Setelah itu mencit diberikan makanan diet lemak tinggi (MDLT). Makanan diet
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lemak tinggi ini (MDLT) dibuat dengan campuran lemak sapi dengan minyak
kelapa dengan perbandingan 1:5. MDLT ini diberikan dengan cara dicampur
dengan makanan standar dengan perbandingan 10:1. Makanan yang diberikan
kepada mencit setiap harinya adalah 5 gram dengan waktu pemberian makan
setiap pagi hari. Pada hari ke 15 lakukan pengecekan kadar kolesterol total mencit
dengan menggunakan easy touch. Setelah kegiatan praktikum ini selesai, siswa
membentuk kelompok baru dengan masing-masing kelompok terdiri dari
maksimal 4 orang. Dalam kelompok baru ini siswa mendapat tugas untuk
membuat laporan praktikum dan dikumpulkan 2 minggu setelah praktikum.
Kegiatan ini menggunakan metode discovery, dalam kegiatan ini siswa dituntun
untuk menemukan permasalahan-permasalahan serta menganalisis mengapa
masalah tersebut terjadi dan dapat menemukan solusi. RPP dan kelengkapannya
serta materi pelajaran yang disusun berdasarkan naskah skripsi terlampir pada
lampiran 7 sampai 20.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, deskripsi, analisis data dan pembahasan diketahui
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kadar kolesterol total mencit antara
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan
bahwa minyak dedak tidak berpengaruh dalam menurunkan kadar kolesterol total
mencit yang sebelumya diberi MDLT.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang
ditunjukkan pada pihak yang terkait dalam penelitian ini :
1.

Perlu dilakukan pengecekan kadar kolesterol total sebelum perlakuan sehingga
dapat diketahui kenaikan jumlah kadar kolesterol total.

2.

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan dalam pembuatan LKS
dan Handout pada pembelajaran biologi SMA kelas XI.

25
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LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

Lampiran 1 Kadar Kolesterol Total Mencit
Kadar kolesterol total mencit
Kode
Kandang

KT1
T2
T3
K+

KT1
T2
T3
K+

Kolesterol Total Mencit
(mg/dl)

Rata-rata
(mg/dl)

156 107 150 159 150 144,4
143 181 188 181 184 175,4
188 171 143 160 146 161,6
175 171 143 199 165 170,6
165 171 160 150 199 169

Keterangan :
: kontrol negatif
: mencit dengan perlakuan 5ml/kg BB
: mencit dengan perlakuan 10ml/kg BB
: mencit dengan perlakuan 20ml/kg BB
: kontrol positif
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Lampiran 2 Uji Normalitas

UJI NORMALITAS
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
perlakuan

Statistic

kadar kontrol negatif
kolest MDLT +
erol Minyak 5% BB
total
MDLT +
minyak 10%BB

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

.404

5

.008

.717

5

.014

.420

5

.004

.698

5

.009

.200

5

.200*

.938

5

.652

MDLT +
minyak 20%BB

.213

5

.200*

.970

5

.876

kontrol positif

.257

5

.200*

.911

5

.473

a. Lilliefors
Significance
Correction
*. This is a lower bound of the
true significance.
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Lampiran 3 Uji Varians

UJI VARIANS
Test of Homogeneity of Variances
kadar kolesterol total
Levene
Statistic

df1

.031

df2
4

Sig.
20

.998

ANOVA
kadar kolesterol total
Sum of
Squares

df

Mean Square

Between Groups

2941.200

4

Within Groups

7512.800

20

10454.000

24

Total

F

Sig.

735.300 1.957 .140
375.640
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Lampiran 4 Bentuk Transformasi Data

BENTUK TRANSFORMASI DATA

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
perlakuan

Statistic

kadar
kontrol negatif
kolester MDLT + Minyak
ol total 5% BB

df

Shapiro-Wilk

Sig. Statistic

df

Sig.

.404

5 .008

.717

5

.014

.420

5 .004

.698

5

.009

MDLT + minyak
10%BB

.200

5 .200 *

.938

5

.652

MDLT + minyak
20%BB

.213

5 .200 *

.970

5

.876

kontrol positif

.257

5 .200 *

.911

5

.473

a. Lilliefors Significance
Correction
*. This is a lower bound of the true
significance.

Test of Homogeneity of Variance
Levene
Statistic
kadar kolesterol Based on Mean
total
Based on Median

df1

df2

Sig.

.031

4

20

.998

.067

4

20

.991

Based on Median
and with adjusted
df

.067

4

17.73
9

.991

Based on trimmed
mean

.025

4

20

.999
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Lampiran 5 Distribusi Setelah Transformasi

DISTRIBUSI SETELAH TRASFORMASI
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
perlakuan

Statistic

trasn_koleste kontrol
rol
negatif

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

.410

5

.006

.704

5 .011

MDLT +
Minyak 5%
BB

.423

5

.004

.689

5 .007

MDLT +
minyak
10%BB

.201

5

.200*

.941

5 .672

MDLT +
minyak
20%BB

.205

5

.200*

.970

5 .877

kontrol positif

.248

5

.200*

.923

5 .547

a. Lilliefors Significance
Correction
*. This is a lower bound of the true
significance.
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Lampiran 6 Uji Kruskal-Wallis

UJI KRUSKAL – WALLIS
Kruskal-Wallis Test
Ranks
perlakuan
kadar kolesterol
total

N

Mean Rank

kontrol negatif

5

6.80

MDLT + Minyak 5%
BB

5

17.10

MDLT + minyak
10%BB

5

11.60

MDLT + minyak
20%BB

5

15.00

kontrol positif

5

14.50

Total

25

Test Statisticsa,b
kadar
kolesterol total
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
perlakuan

5.896
4
.207
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Lampiran 7 Silabus Kegiatan Pembelajaran
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH

: SMA

MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS/SEMESTER

: XI/ I

STANDAR KOMPETENSI: 3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan/ penyakit yang mungkin
terjadi serta implikasinya pada salingtemas.
ALOKASI WAKTU
Kompetensi
Dasar

: 6 x 45 MENIT

Materi
Pembelajaran

Nilai Karakter

3.2
 Struktur

Menjelaskan
darah.

keterkaitan antara  Fungsi darah 
struktur, fungsi
 Kelainan/
dan proses serta
penyakit

kelainan/ penyakit
pada sistem 
yang dapat terjadi
peredaran
pada sistem
darah
peredaran darah.

Kegiatan
pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Jujur
 Diskusi tentang  Menjelaskan
struktur
dan
hubungan antara
Peduli
fungsi
darah.
berbagai
Rasa ingin
komponen darah
 Menguji
tahu
dan fungsinya
golongan
darah
Komunikatif

Membuat skema
 Pengamatan
Tanggung
proses
sistem
jawab
pembekuan
peredaran darah
darah
pada berbagai
hewan
 Menjelaskan
vertebrata
hubungan
bagian-bagian
 Praktikum dan
jantung dan
mengumpulkan
fungsinya
informasi untuk
membuat

Penilaian

 Laporan
praktikum uji
golongan
darah.
 Laporan
praktikum
pengamatan
sistem
peredaran
darah hewan
vertebrata
 Laporan
Praktikum
kelainan
sistem

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

6 x 45 Buku
menit
biologi
SMA
kelas XI

34
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Nilai Karakter

Kegiatan
pembelajaran
kliping tentang
ganguan atau
penyakit yang
terjadi pada
sistem
peredaran darah
manusia











Indikator
Penilaian
Pencapaian
Kompetensi
peredaran
Menjelaskan
darah
hubungan
struktur
 Uji
pembuluh darah
kompetensi
dan fungsinya
tertulis
Menggambarkan
lintasan
peredaran darah
pada manusia
Mendiskripsikan
gangguan/
penyakit yang
terjadi pada
sistem peredaran
darah manusia
Mendeskripsikan
sistem sirkulasi
pada hewan
invertebrata
Membandingkan
sistem sirkulasi
pada
hewanhewan vertebrata

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

35
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Lampiran 8 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1
RPP
( RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN )
SIKLUS 1
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI (Sebelas) / I

Pertemuan ke

:

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit ( 2 x pertemuan )

A. Standar Kompetensi

:

3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusiadan hewan tertentu,
kelainan/ penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas.
B. Kompetensi Dasar

:

3.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah
C. Indikator
Kognitif Produk
1. Menjelaskan hubungan antara berbagai komponen darah dan fungsinya
2. Membuat skema proses pembekuan darah
3. Menjelaskan hubungan bagian-bagian jantung dan fungsinya
4. Menjelaskan hubungan struktur pembuluh darah dan fungsinya
5. Menggambarkan lintasan peredaran darah pada manusia
6. Menjelaskan sistem limfe.
7. Mendeskripsikan hubungan sistem peredaran darah dan sistem limfatik
8. Mendiskripsikan gangguan/ penyakit yang terjadi pada sistem peredaran
darah manusia.
9. Mendeskripsikan sistem sirkulasi pada hewan invertebrata
10. Membandingkan sistem sirkulasi pada hewan-hewan vertebrata
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Kognitif Proses
1. Mengamati struktur darah
2. Diskusi fungsi darah
3. Mengamati sistem peredaran darah berbagai hewan
4. Diskusi kelainan pada sistem peredaran darah
Psikomotorik
1. Mencocokan gambar komponen darah dan fungsinya
2. Mengisi tabel identifikasi golongan darah
3. Melengkapi alur peredaran darah
Afektif
1. Melakukan diskusi dengan semangat kerja sama, menghargai pendapat
teman lain dan memotivasi teman yang belum aktif untuk aktif.
2. Mengemukakan jawaban, pendapat atau gagasan dan bertanya hal-hal
yang belum dipahami.
3. Percaya diri dalam mengemukakan pendapat.
D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Dengan membaca buku siswa dapat menjelaskan komponen darah dan
fungsinya
2. Setelah mengamati gambar dan melihat video, siswa dapat membuat skema
pembekuan darah.
3. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan hubungan
bagian-bagian jantung dan fungsinya.
4. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan hubungan
struktur pembuluh darah dan fungsinya.
5. Dengan mendengarkan ceramah, diskusi dan melihat video siswa dapat
menggambarkan lintasan peredaran darah pada manusia.
6. Dengan membaca buku dan diskusi siswa dapat menjelaskan sistem limfa.
7. Dengan mendengarkan ceramah dan diskusi siswa dapat mendeskripsikan
hubungan sistem peredaran darah dan sistem limfatik
8. Melalui diskusi dan praktikum siswa dapat mendiskripsikan gangguan/
penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia.
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9. Melalui ceramah dan diskusi siswa dapat mendeskripsikan sistem sirkulasi
pada hewan invertebrata.
10. Melalui ceramah dan melihat video siswa dapat membandingkan sistem
sirkulasi pada hewan-hewan vertebrata.
Kognitif Proses
1. Dengan diberi gambar struktur darah , siswa dapat menjelaskan
komponen darah dan fungsinya.
2. Dengan menggunakan LKS dan praktikum siswa dapat menjelaskan
golongan darah.
3. Dengan menggunakan LKS siswa dapat menjelaskan sistem peredaran
darah berbagai hewan.
4. Dengan menggunakan LKS dan praktikum siswa dapat menjelaskan
gangguan/ penyakit dalam sistem peredaran darah.
Afektif
1. Setelah mengikuti pelajaran semangat kerja sama, menghargai pendapat
teman dan motivasi siswa meningkat.
2. Selama mengikuti pelajaran rasa ingin tahu, ketertarikan siswa pada
biologi dan rasa peduli terhadap kesehatan diri meningkat.
3. Setelah melakukan presentasi rasa kepercayaan diri siswa dan keberanian
siswa dalam mengemukakan pendapat meningkat.
E. Materi Pembelajaran
1. Struktur darah.
2. Fungsi darah
3. Sistem peredaran darah
4. Kelainan/ penyakit pada sistem peredaran darah

F. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: pembelajaran kontekstual

Metode Pembelajaran

: diskusi, praktikum dan presentasi.
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G.

Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I (2 x 45 menit)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pendahuluan

Melakukan apersepsi,

1. Guru mengajukan pertanyaan dan

(15 menit)

menyampaikan tujuan

meminta siswa menuliskan

dan memotivasi siswa

jawaban di papan tulis:

(Waktu)

Apa yang terlintas dipikiran
kalian jika mendengar kata
darah?
2. Guru menunjukan video
pentingnya peranan darah.
3. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
Inti (60 menit) Menyampaikan
masalah

4. Guru memunculkan fenomena
yang terkait dengan peredaran
darah, dan menanyakan kepada
siswa “mengapa ketika kita
terluka darah yang keluar bisa
membeku/ berhenti keluar!”
5. Siswa memberikan tanggapan atas
fenomena yang diajukan guru.
6. Guru membagikan LKS pada
siswa untuk diskusi kelompok

Menyampaikan materi

7. Guru meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban siswa
dan hasil diskusi kelas.
8. Guru mengklarifikasi hasil
presentasi siswa

Evaluasi

9. Guru meminta siswa untuk tunjuk
jari dan menyebutkan apa saja
yang sudah dipelajari
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
10. Guru melengkapi atau
membenarkan jawaban siswa.
Penutup

Penghargaan

(15 menit)

11. Memberikan penghargaan kepada
seluruh siswa yang bersungguhsungguh mengikuti pelajaran.
12. Membimbing siswa merangkum
butir-butir pembelajaran dan
merefleksikannya.
13. Memberi tugas membaca materi
yang akan dibahas pada
pertemuan berikutnya.
14. Guru membagi kelompok untuk
praktikum kelas yang dilakukan
diluar jam pelajaran.

Pertemuan II
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan

Melakukan apersepsi,

(15 menit)

menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa

1. Guru memberikan gambar sistem
peredaran darah manusia.
2. Siswa menanggapi gambar
tersebut.
3. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.

Inti (60 menit) Menyampaikan
masalah

4. Guru memunculkan fenomena
yang terkait sistem peredaran
darah berbagai hewan.
5. Siswa memberikan tanggapan atas
fenomena yang diajukan guru.
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
6. Guru membagikan LKS pada
siswa untuk diskusi kelompok.
Menyampaikan materi

7. Guru memberi instruksi pada
siswa mempresentasikan jawaban
siswa dan hasil diskusi siswa.
8. Guru mengklarifikasi presentasi
siswa dan menyampaikan materi.

Evaluasi

9. Guru melengkapi atau
membenarkan jawaban siswa.
10. Guru memberitahu siswa untuk
kembali ke tempat duduk masingmasing karena akan diadakan post
test.
11. Siswa mengerjakan post test.

Penutup

Penghargaan

(15 menit)

12. Memberikan penghargaan kepada
seluruh siswa yang bersungguhsungguh mengikuti pelajaran.
13. Membimbing siswa merangkum
butir-butir pembelajaran dan
merefleksikannya.
14. Memberi tugas membaca materi
yang akan dibahas pada
pertemuan berikutnya.

H. Sumber Belajar
1. Buku Biologi SMA Kelas XI.
2. Lembar Kerja Siswa Materi Sistem Peredaran Darah.
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Lampiran 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2
RPP
( RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN )
SIKLUS 2
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XI (Sebelas) / I

Pertemuan ke

:

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit ( 1 x pertemuan )

A. Standar Kompetensi

:

3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusiadan hewan tertentu,
kelainan/ penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas.
B. Kompetensi Dasar

:

3.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah
C. Indikator
Kognitif Produk
1. Menjelaskan hubungan antara berbagai komponen darah dan fungsinya
2. Membuat skema proses pembekuan darah
3. Menjelaskan hubungan bagian-bagian jantung dan fungsinya
4. Menjelaskan hubungan struktur pembuluh darah dan fungsinya
5. Menggambarkan lintasan peredaran darah pada manusia
6. Menjelaskan sistem limfe.
7. Mendeskripsikan hubungan sistem peredaran darah dan sistem limfatik
8. Mendiskripsikan gangguan/penyakit yang terjadi pada sistem peredaran
darah manusia.
9. Mendeskripsikan sistem sirkulasi pada hewan invertebrata
10. Membandingkan sistem sirkulasi pada hewan-hewan vertebrata
Kognitif Proses
1. Mengamati struktur darah
2. Diskusi fungsi darah
3. Mengamati sistem peredaran darah berbagai hewan
4. Diskusi kelainan pada sistem peredaran darah
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Psikomotorik
1. Mencocokan gambar komponen darah dan fungsinya
2. Mengisi tabel identifikasi golongan darah
3. Melengkapi alur peredaran darah
Afektif
1. Melakukan diskusi dengan semangat kerja sama, menghargai pendapat
teman lain dan memotivasi teman yang belum aktif untuk aktif.
2. Mengemukakan jawaban, pendapat atau gagasan dan bertanya hal-hal
yang belum dipahami.
3. Percaya diri dalam mengemukakan pendapat.
D. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Dengan membaca buku siswa dapat menjelaskan komponen darah dan
fungsinya
2. Setelah mengamati gambar dan melihat video , siswa dapat membuat skema
pembekuan darah.
3. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan hubungan
bagian-bagian jantung dan fungsinya.
4. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan hubungan
struktur pembuluh darah dan fungsinya.
5. Dengan mendengarkan ceramah, diskusi dan melihat video siswa dapat
menggambarkan lintasan peredaran darah pada manusia.
6. Dengan membaca buku dan diskusi siswa dapat menjelaskan sistem limfa.
7. Dengan mendengarkan ceramah dan diskusi siswa dapat mendeskripsikan
hubungan sistem peredaran darah dan sistem limfatik
8. Melalui diskusi dan praktikum siswa dapat mendiskripsikan gangguan/
penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia.
9. Melalui ceramah dan diskusi siswa dapat mendeskripsikan sistem sirkulasi
pada hewan invertebrata.
10. Melalui ceramah dan melihat video siswa dapat membandingkan sistem
sirkulasi pada hewan-hewan vertebrata.
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Kognitif Proses
1. Dengan diberi gambar struktur darah, siswa dapat menjelaskan komponen
darah dan fungsinya.
2. Dengan menggunakan LKS dan praktikum siswa dapat menjelaskan
golongan darah.
3. Dengan menggunakan LKS siswa dapat menjelaskan sistem peredaran
darah berbagai hewan.
4. Dengan menggunakan LKS dan praktikum siswa dapat menjelaskan
gangguan/ penyakit dalam sistem peredaran darah.
Afektif
1. Setelah mengikuti pelajaran semangat kerja sama, menghargai pendapat
teman dan motivasi siswa meningkat.
2. Selama mengikuti pelajaran rasa ingin tahu, ketertarikan siswa pada
biologi dan rasa peduli terhadap kesehatan diri meningkat.
3. Setelah melakukan presentasi rasa kepercayaan diri siswa dan keberanian
siswa dalam mengemukakan pendapat meningkat.
E. Materi Pembelajaran
1. Struktur darah.
2. Fungsi darah
3. Sistem peredaran darah
4. Kelainan/ penyakit pada system peredaran darah

F. Model dan Metode Pembelajaran

G.

Model Pembelajaran

: pembelajaran kontekstual

Metode Pembelajaran

: diskusi, praktikum dan presentasi.

Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I (2 x 45 menit)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pendahuluan

Melakukan apersepsi,

1. Guru mengajukan pertanyaan dan

(15 menit)

menyampaikan tujuan

meminta siswa menuliskan

dan memotivasi siswa

jawaban di papan tulis:

(Waktu)

Apa yang terlintas dipikiran
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
kalian jika mendengar kata
stroke?
2. Guru menunjukan video
terjadinya stroke.
3. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
Inti (60 menit) Menyampaikan
masalah

4. Guru memunculkan fenomena
yang terkait dengan kelainan/
penyakit pada peredaran darah,
dan menanyakan kepada siswa
“apa saja penyakit/kelainan dalam
sistem peredaran darah yang
kalian ketahui!”
5. Siswa memberikan tanggapan atas
fenomena yang diajukan guru.
6. Guru membagikan LKS pada
siswa untuk diskusi kelompok

Menyampaikan materi

7. Guru meminta siswa untuk
mempresentasikan jawaban siswa
dan hasil diskusi kelas.
8. Guru mengklarifikasi hasil
presentasi siswa
9. Dan menyampaikan materi
10. Siswa praktikum mengenai
golongan darah

Evaluasi

11. Guru meminta siswa untuk tunjuk
jari dan menyebutkan apa saja
yang sudah dipelajari
12. Guru melengkapi atau
membenarkan jawaban siswa
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Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Penutup

Penghargaan

(15 menit)

13. Memberikan penghargaan kepada
seluruh siswa yang bersungguhsungguh mengikuti pelajaran
14. Membimbing siswa merangkum
butir-butir pembelajaran dan
merefleksikannya
15. Memberi tugas laporan mengenai
golongan darah

H. Sumber Belajar
1. Buku Biologi SMA Kelas XI
2. Lembar Kerja Siswa Materi Sistem Peredaran Darah
I. PENILAIAN
Jenis Penilaian : Tes (uraian) dan Non Tes (Kinerja dan Portofolio)
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Lampiran 10 Lembar Pengamatan Kegiatan Diskusi

LEMBAR PENGAMATAN KEGIATAN DISKUSI
NO

NAMA
SISWA

ASPEK YANG DINILAI
Inisiatif

Kebenaran Kerjasama Menghargai
teman

*) Diisi dengan angka dengan rentang 1-5
1. sangat kurang
2.kurang
3.cukup
4.baik
5.baik sekali

RATARATA
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Lampiran 11 Lembar Penilaian Hasil Laporan

LEMBAR PENILAIAN HASIL LAPORAN
KELOMPOK
PRESENTASE SKOR
1
2
3
4
5

*) Presentase skor dihitung dengan menggunakan rumus
Presentse skor =

x 100%
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Lampiran 12 Bahan Ajar Sistem Peredaran Darah
BAHAN AJAR
SISTEM PEREDARAN DARAH

A. Sistem Sirkulasi Pada Manusia
Komponen sistem peredaran darah manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, dan
jantung.
1. Darah
Merupakan cairan jaringan tubuh, berwarnah merah ( kaya oksigen, mengandung
hemoglobin dan besi dalam bentuk heme), berfungsi untuk :
a. Mengedarkan sari-sari makanan keseluruh tubuh.
b. Mengedarkan O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh.
c. Mengangkut CO2 ke paru-paru.
d. Mengedarkan hormon.
Darah

adalah

terspesialisasi

jaringan
yang

mencakup cairan kekuningan,
disebut plasma darah yang
didalamnya terkandung selsel darah. Sel-sel darah terdiri
atas

sel

darah

merah

(eritrosit), sel darah putih
(leukosit), dan keping darah
(trombosit).
Plasma darah berguna dalam
pengaturan tekanan osmosis darah sehingga dengan sendirinya jumlahnya dalam tubuh
akan diatur, misalnya dengan proses hasil sekresi, dan beberapa gas.
Sel-sel darah adalah sel-sel yang hidup. Kebanyakan sel-sel darah tidak membelah,
melainkan langsung diganti oleh sel-sel yang baru dari sumsum tulang belakang.
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Tipe sel
Eritrosit

Leukosit

Granulosit
*Neutrofil

*Eosinofil

*Basofil

Agranulosit
*Limfosit

*Monosit

Trombosit
(keping
darah)

Deskripsi

Jumlah
(sel/mm³)
4-6 juta

Bikonkaf,
tidak
berinti,
diameter 78µm
Bulat,
4800berinti
10000

Nukleus
multilobus,
granula
telihat
samar,
diameter
10-12µm
Nukleus
bilobus,
granula
sitoplasma
berwarna
merah,
diameter
10-14 µm
Nukleus
berlobus,
granula
besar
berwarna
biru,
diameter 810 µm
Nukleus
bulat,
sitoplasma
berwarna
biru pucat,
diameter 517 µm
Nukleus
bentuk U,
sitoplasma
warna biru
kelabu
Berbentuk
cakram,
bergranula,
diameter 24µm

30007000

Tempat
Masa
pembentukan
hidup
Entotelium,
100-120
sumsum
tulang hari
belakang

Sel
retikuloendotelium,
sumsum
tulang
belakang
Jaringan limfoid, 6jamkelenjar limfa
beberapa
hari

Fungsi
Transpor
oksigen
dan
karbondioksida

Memfagositosit

100-400

Sumsum
tulang 8-12 hari
(jaringan milenoid)

Membunuh
cacing parasit,
menghancurkan
kompleks
antigenantibodi,
mencegah alergi

20-50

Sumsum
tulang Beberapa
(jaringan milenoid) jambeberapa
hari

Melepas
zat
pencegah alergi,
mengandung
heparin

15003000

Limfa dan tulang

Beberapa
jam
–
beberapa
tahun

Mengaktifkan
sistem
kekebalan

100-700

Sumsum tulang

Beberapa
bulan

Fagositosis,
berkembang
menjadi
makrofag

150000400000

Fragmentasi
dari 5-10 hari Berperan dalam
megakariosit
proses
pembekuan
sumsum tulang
darah
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Mekanisme pembekuan darah

Macam-macam peredaran darah
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 :
1. Peredaran darah panjang/besar/sistemik
Adalah 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.
2. Peredaran darah pendek/kecil/pulmonal
Adalah 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.
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Golongan darah
Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan
jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Dua jenis
penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan ABO dan Rhesus (faktor Rh).
Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen ABO dan Rh, hanya
saja lebih jarang dijumpai. Pada golongan darah sistem ABO, darah digolongkan menjadi
empat macam yaitu A, B, AB, dan O untuk tujuan transfusi darah. Bila dalam sel darah
merah seseorang tidak terdapat aglutinogen A ataupun B, darah digolongkan O. Jika hanya
terdapat aglutinogen A, darah digolongkan A. Jika terdapat aglutinogen B, darah di
golongkan B, dan jika terdapat aglutinogen A dan B, darah digolongkan AB.
2. Jantung
Jantung merupakan salah satu organ terpenting dalam kelangsungan hidup kita.
Jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen dan zat-zat lain
untuk kepentingan seluruh sel tubuh.
Jantung terus menerus berkontraksi
memompa darah tanpa henti.
Bagian-bagian jantung
 Jantung dibagi 2 bagian :kanan
dan kiri ,masing-masing terdiri
dari 2 bagian : ventrikel dan
atrium.
 Jantung
berfungsi

bagian

kanan

dengan

fungsi

pertukaran O2 dan CO2 di
paru-paru. Jantung kanan memompa darah ke paru-paru.
 Jantung bagian kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh.
Cara kerja jantung
Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah (disebut
diastol). Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung
(disebut sistol). Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua
bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen
dan mengandung banyak karbondioksida (darah kotor) dari seluruh tubuh mengalir
melalui dua vena berbesar (vena kava) menuju ke dalam serambi kanan. Setelah atrium
kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam bilik kanan. Darah dari bilik
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kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis, menuju ke paruparu. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil (kapiler) yang
mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan
karbondioksida yang selanjutnya dihembuskan.
Darah yang kaya akan oksigen (darah bersih) mengalir di dalam vena pulmonalis
menuju ke serambi kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru dan
atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner.
Darah dalam serambi kiri akan didorong menuju bilik kiri, yang selanjutnya akan
memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta (arteri terbesar
dalam tubuh). Darah kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh, kecuali paru-paru.

3. Pembuluh darah
Pembuluh darah manusia meliputi pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena.

Pembuluh darah arteri
 Pembuluh darah yang liat dan elastis.
 Tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik.
 Memiliki sebuah katub (valvula semilunaris).

Terdiri atas:
 Aorta : pembuluh dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh
 Arteriol : percabangan arteri
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 Kapiler : diameter lebih kecil dari arteri dan vena, dindingnya terdiri atas sebuah
lapisan tunggal endothelium dan sebuah membran basal.
Dindingnya terdiri dari 3 lapis :
- lapisan bagian dalam, terdiri atas endothelium
- lapisan tengah, terdiri atas otot polos dengan serat elastis.
- lapisan terluar, terdiri atas jaringan ikat serat elastis.

Pembuluh balik (vena)
 Terletak didekat permukaan kulit.
 Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis.
 Terdapat katub berrbentuk seperti bulan sabit (valvula semi lunaris), menjaga agar
darah tidak berbalik arah.
 Terdiri dari :
- vena cava superior
- vena cava inferior
- vena cava pulmonalis
Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah
Anemia, kurang darah/ kurangnya kadar Hb atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah.
Varises, pelebaran pembuluh darah di betis
Hemeroid (ambeien), pelebaran pembuluh darah disekitar dubur
Leukimia (kanker darah), bertambahnya leukosit secara tidak terkendali
Talasemia, merupakan anemia akibat rusaknya gen pembentuk hemoglobin yang bersifat
menurun.
Jantung koroner, penyempitan arterikoronaria yang mengangkut O2 ke jantung.
Hiperetensi, tekanan darah tinggi
Stroke, suplai darah ke otak terhenti

Teknologi pada sistem peredaran darah
1.

Ekokardiograf (ECG)
Merupakan suatu teknik untuk mengetahui struktur internal dan gerakan jantung serta

pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh manusia. Ekokardiograf
berguna untuk mendiagnosis penyakit dan gangguan pada katub jantung, penyakit jantung
bawaan, gagal jantung, tumor di jantung, dan gangguan fungsi ventrikel kiri.
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2.

Pemindaian dengan bahan radio aktif
Merupakan cara yang aman untuk mendeteksi penyakit jantung. Pada dasarnya metode

ini dilakukan untuk mengetahui aliran darah di arteri jantung dan untuk mengetahui fungsi
ventrikel.
3. Angioplasti
Cara ini dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembulih darah yang tersumbat
oleh plak (timbunan lemak).
4. Operasi bypass jantung
Operasi bypass sering kali dilakukanterhadap pasien yang menderita penyumbata
pembuluh darah arteri jantung. Pada operasi bypass, dilakukan pencangkokan pembuluh
darah baru dari aorta menuju ke jantung. Untuk itu, diperlukan vena dari bagian tubuh
lain untuk menggantikan jalur arteri jantung yang tersumbat.

B. Sistem Peredaran Darah Hewan
a.

Sistem Peredaran Darah Terbuka
Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah/ distribusi darah ke seluruh
tubuh yang tidak selalu melalui pembuluh darah. Dalam sistem peredaran darah terbuka
tidak dapat diketahui/ dibedakan antara darah dan cairan intersisial karena tercampur.
Hal ini merupakan karakteristik dari hewan arthropoda.

b. Peredaran Darah Tertutup
Sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui
pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melalui arteri dan
kembali ke jantung melalui vena.
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Lampiran 13 Panduan Praktikum Penentuan Golongan Darah

Penentuan Golongan Darah

A. Tujuan Praktikum
1. siswa mampu untuk mengetahui macam-macam golongan darah.
2. Siswa mampu mengetahui komponen penyusun darah.
3. Untuk mengetahui jenis-jenis sel darah.
B. Alat, Bahan dan Cara Kerja
Alat dan Bahan :
1. Kaca benda

7. Serbet / tissue

2. Mikroskop

8. Serum anti-A dan anti-B

3. Jarum lanset/Francke

9. Pipet tetes

4. Tusuk gigi

10. Larutan giemsa

5. Kapas

11. Methanol

6. Alkohol 70%

12. Kaca pembesar

C. Cara Kerja:
1. Cara Pengambilan Darah
a. Tangan probandus diayun-ayunkan terlebih dahulu sebelum jarinya ditusuk.
b. Ujung jari dibersihkan dengan alkohol 70%.
c. Pegang dan tekan sedikit jari tersebut
d. Tusuk dengan lanset / jarum Francke dengan arah apas tetesan berikutnya
digunakan untuk pemeriksaan.
2. Penetapan Golongan Darah
a. Sediakan kaca benda yang bersih dan kering
b. Letakkan serum anti-A pada kaca benda
c. Setetes darah probandus diteteskan pada setum tersebut dan dicampur dengan
menggunakan tusuk gigi
d. Goyangkan kaca benda dengan membuat gerakan lingkaran
e. Perhatikan ada tidaknya aglutinasi
f. Ulangi cara yang sama dengan menggunakan serum anti-B
g. Tentukan golongan darah probandus
3. Komponen Penyusun Darah
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a. Letakkan 3 tetes darah pada kaca benda, diamkan selama beberapa menit
b. Amati perubahan yang terjadi sesaat setelah darah diteteskan dan setelah
beberapa menit didiamkan (gunakan loupe)
4. Jenis Sel Darah
a. Letakkan 1 tetes darah pada kaca benda 1 yang bersih
b. Buatlah apusan, dengan cara sbb : ambil kaca benda 2 yang bersih sentuhkan
salah satu ujungnya pada kaca benda 1 disebelah kiri tetesan darah tadi
sehingga kedua gelas benda membentuk sudut 45º ke kanan.
c. Gerakkan kaca benda 2 ke kanan sehingga tetesan darah berada di sudut antara
kaca benda 1 dan 2 dan merupakan garis tipis
d. Gelas benda 2 digerakkan kekiri dengan cepat dan teratur, tanpa merubah
besar sudutnya. Dengan demikian terjadilah sediaan apus dari darah, berupa
lapisan tipis dan homogen pada kaca benda 1
e. Diamkan beberapa saat hingga kering
f. Pada sediaan apus yang sudah kering ditetesi methanol selama 5 menit,
kemudian buang. Kering anginkan.
g. Tetesi dengan larutan giemsa dan biarkan selama 30-45 menit, lalu dibuang
h. Amati dibawah mikroskop
i. Gambarlah sel-sel darah yang kalian jumpai.
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Lampiran 14 Panduan Praktikum Kelas (Proyek Kelas)
Panduan Praktikum Kelas
A.

Tujuan Praktikum

1.

Siswa mampu untuk mengetahui macam-macam penyakit dalam sistem peredaran darah

2.

Siswa mampu menjelaskan penyebab penyakit/ kelainan dalam sistem peredaran darah

B.

Langkah Kerja

1.

Kelas dibagi menjadi 2 kelompok

2.

Kelompok satu memelihara 8 ekor mencit dengan pemberian makanan standar

3.

Kelompok dua memelihara 8 ekor mencit dengan pemberian pakan MDLT

4.

Penelitian ini merupakan penelitian kelas sehingga data yang didapatkan merupakan
data bersama (data kelas).

5.

Sebelum penelitian mencit diaklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari agar mencit
membiasakan diri pada lingkungan percobaan dan diberi makanan standar. Setelah itu
mencit diberikan makanan diet lemak tinggi (MDLT).

6.

Makanan diet lemak tinggi ini (MDLT) dibuat dengan campuran lemak sapi dengan
minyak kelapa dengan perbandingan 1:5.

7.

MDLT ini diberikan dengan cara dicampur dengan makanan standar dengan
perbandingan 10:1.

8.

Makanan yang diberikan kepada mencit setiap harinya adalah 5 gram dengan waktu
pemberian makan setiap pagi hari.

9.

Pada hari ke 15 lakukan pengecekan kadar kolesterol total mencit dengan menggunakan
easy touch.

10. Cara pengecekan kolesterol dilakukan dengan cara memotong vena ekor dan
mengambil darah mencit untuk diteteskan ke alat easy touch.
11. Buatlah laporan berdasarkan hasil penelitian ini.
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Lampiran 15 Kisi-kisi Soal Siklus 1
KISI-KISI SOAL SIKLUS 1
No soal
No

Indikator
Ingatan

Pemahaman

Menjelaskan hubungan antara
1.

Kunci
Jawaban
Pilihan Ganda

berbagai komponen darah dan

Penerapan

Analisis Sintesis
c, c, b, a, d, a, e

2A,5A,13A

4A,9A,10A,14A

fungsinya
2.

3.

4.

5.

c, e

Membuat skema proses
8A,12A

pembekuan darah
Menjelaskan hubungan bagianbagian jantung dan fungsinya

d, b, d, b
6A,7A

1A, 3A

Menjelaskan hubungan struktur
pembuluh darah dan fungsinya

Menggambarkan lintasan
peredaran darah pada manusia

3B

d, b
11A,15A
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No soal
No

Indikator
Ingatan

6.

Kunci
Jawaban
Pilihan Ganda

Pemahaman

Penerapan

Analisis Sintesis

Mendeskripsikan sistem
4B

sirkulasi pada hewan

1B

invertebrata
Membandingkan
7.

sirkulasi

pada

sistem
hewan-hewan

2B

vertebrata

Keterangan= A: soal pilihan ganda, B: soal uraian
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Lampiran 16 Soal Post Test Siklus 1
SOAL POST TEST SIKLUS 1
A. Soal Pilihan Ganda
1. Disaat bagian ventrikel kontraksi, aliran darahnya...
a. lambat
b. darah masuk ke atrium kanan superior
c. darah masuk ke atrium kiri
d. darah masuk ke paru-paru
e. darah keluar menuju vena kava
2. Komponen darah yang berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan hormon
adalah....
a. eritrosit
b. leukosit
c. plasma darah
d. trombus
e. trombosit
3. Jantung mempunyai irama tersendiri ketika berdenyut, irama jantung dapat
direkam oleh alat elektronik karena dalam denyutan jantung terjadi
perubahan....
a. poensial energi darah jantung
b. potensial listrik jantung
c. ukuran jantung
d. volume
e. bentuk jantung
4. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai fungsi komponen darah adalah...
a. eritrosit berfungsi mengangkut oksigen
b. leukosit berfungsi mengangkut sisa metabolisme
c. plasma darah berfungsi mengangkut oksigen
d. eritrosit berfungsi mengangkut sari-sari makanan
e. plasma darah berfungsi memfagosit bakteri patogen
5. komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbondioksida
adalah...
a. limfosit
b. limfa
c. eritrosit
d. trombosit
e. leukosit
6. Jantung manusia memerlukan makanan yang disuplai oleh...
a. arteriola
b. arteri pulmokutaneous
c. arteri pulmonalis
d. arteri koronaria
e. arteri karotis
f.
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7. Foramen ovale terdapat pada jantung embrio manusia yang berada pada...
a. antara ventrikel
b. antara atrium
c. pada katup jantung
d. pada permuaraan vena cava
e. antara atrium dan ventrikel
8. Penggumpalan darah terjadi karena reaksi...
a. sel tubuh dengan antibodi
b. serum dengan anti serum
c. antigen dengan aglutinogen
d. antigen dengan antibodi
e. antibodi dengan aglutinin
9. Serum merupakan bagian dari...
a. eritrosit
b. trombosit
c. leukosit
d. plasma darah
e. keping darah
10. Banyaknya eritrosit dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh hal berikut ini
kecuali....
a. golongan darah
b. jenis kelamin
c. ketinggian tempat tinggal
d. usia
e. makanan
11. Dalam perkembangan manusia eritrosit dapat diproduksi oleh organ yang
berbeda, tempat produksi eritrosit berikut ini yang benar, kecuali....
a. kantong kuning telur
b. limpa
c. hati
d. pankreas
e. sumsum tulang
12. Komponen darah yang bereran dalam penggumpalan darah ditempat luka
adalah....
a. neutrofil
b. granulosit
c. agranulosit
d. limfosit
e. trombosit
13. Leukosit yang menghasilkan antibodi adalah … .
a. basofil
b. neutrofil
c. limphosit
d. monosit
e. eosinophil
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14. Berikut ini merupakan fungsi darah pada manusia, kecuali … .
a. mengangkut O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh
b. mengangkut sari-sari makanan dari usus ke seluruh tubuh
c. mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi
d. mengedarkan hormon
e. mengangkut CO2 dari paru-paru ke seluruh tubuh
15. Peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan
kembali ke jantung dinamakan.....
a. peredaran darah besar
b. peredaran darah kecil
c. peredaran darah panjang
d. peredaran darah jantung
e. peredaran darah sistemik
B. Soal Essay
1. Mengapa jantung pada belalang/ lebah memajang ( ada di sepanjang tubuh
hewan tersebut) ?
2. Kita sering mendengar seseorang memiliki predikat “pembunuh berdarah
dingin”. Dapatkah informasi ini menunjukkan bahwa manusia tergolong
berdarah dingin? Jelaskan!
3. Jelaskan perbedaan arteri dengan vena!
4. Apa yang dimaksud peredaran darah terbuka, peredaran darah tertutup?
Jelaskan!
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Lampiran 17 Kunci Jawaban dan Pedoman Skor Post Test Siklus 1

Kunci Jawaban dan Pedoman Skor Post Test Siklus 1
a. Pilihan ganda
1. D
2. C
3. B
4. A
5. C
6. D
7. B
8. C
9. D
10. A
11. D
12. E
13. C
14. E
15. B



Jika jawaban benar skor 1



Jika jawaban salah atau tidak menjawab skor 0
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b. Essay

No
1.

Jawaban
Karena

belalang/

lebah

skor
mempunyai 

sistem peredaran darah terbuka dan

skor 3

distribusi darah ke seluruh tubuh tidak 

Jika menjawab salah

selalu melalui pembuluh darah sehingga

skor 1

jantung

pada

lebah/

belalang 

memanjang.
2.

Jika menjawab benar

Jika tidak menjawab
skor 0

Manusia berdarah dingin hanya sebuah 

Jika menjawab benar

istilah saja. Pada dasarnya manusia

skor 3

berdarah

Jika menjawab salah

panas

karena

tidak

bisa 

meyesuaikan dengan suhu lingkungan.

skor 1

Salah satu hewan berdarah dingin adalah Jika
ikan. Ikan bersifat poikiloterm.
3.

Pembuluh darah arteri




Pembuluh darah yang liat dan

dipompa dari bilik.


Jika menjawab benar
skor 3



Tempat mengalir darah yang

Jika menjawab salah
skor 1

Jika

Memiliki sebuah katub (valvula skor 0
semilunaris).

Pembuluh balik (vena)
 Terletak

didekat

permukaan

kulit.
 Dinding pembuluh lebih tipis dan
tidak elastis.
 Terdapat

katub

berrbentuk

seperti bulan sabit (valvula semi
lunaris), menjaga agar darah

menjawab

skor 0


elastis.

tidak

tidak

menjawab
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No

Jawaban

skor

tidak berbalik arah.
 Terdiri dari :
- vena cava superior
- vena cava inferior
- vena cava pulmonalis

4.

Peredaran darah terbuka : peredaran 

Jika menjawab benar

darah/ distribusi darah ke seluruh tubuh

skor 3

tidak selalu melewati pembuluh darah.
Peredaran darah tertutup : sirkulasi darah



Jika menjawab salah
skor 1

ke seluruh tubuh melalui pembuluh Jika
darah.

skor 0

tidak

menjawab
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Lampiran 18 Kisi-kisi Soal Siklus 2
KISI-KISI SOAL SIKLUS 2
No soal
No

Kunci
Jawaban
Pilihan Ganda

Indikator
Ingatan

Pemahaman

Penerapan

Analisis

Sintesis

Menjelaskan hubungan antara
1.

berbagai komponen darah dan

e, d, b, a
1A,2A,3A

6B

5A

1B

fungsinya
2.

3.

a, c, a, d

Membuat skema proses

8A, 9A, 13A,
15A

pembekuan darah
Menjelaskan hubungan struktur
pembuluh darah dan fungsinya

a
7A
c, a, b, d, e

Mendiskripsikan
4

gangguan/penyakit yang terjadi
pada sistem peredaran darah

4A, 6A, 10A,
12A, 14A

11A

2B

4B

manusia.

Keterangan= A: soal pilihan ganda, B: soal uraian
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Lampiran 19 Soal Post Test Siklus II
Soal Post Test Siklus II
A. Soal Pilihan Ganda
1. Sel-sel darah berikut yang menurun jumlahnya bila seseorang menderita
penyakit demam berdarah adalah...
a. basofil
b. eosofil
c. leukosit
d. monosit
e. trombosit
2. golongan darah yang tidak mempunyai aglutinin adalah golongan...
a. A
b. B
c. O
d. AB
e. A ber Rh3. Kemampuan sel darah putih untuk keluar dari pembuluh darah disebut...
a. fagositosis
b. diapedesis
c. trombosis
d. hemin
e. sianosis
4. Penyakit radang otot jantung yang disebabkan oleh kurangnya persediaan
darah disebut....
a. kardiolitis
b. kardiovaskuler
c. miokarditis
d. miolitis
e. trombus
5. Seseorang yang banyak aktivitas, istirahat kurang dan sering begadang, lama
kelamaan akan tampak pucat. Hal ini disebabkan....
a. kekurangan eritrosit
b. dehidrasi
c. kekurangan hormon
d. kekurangan leukosit
e. kekurangan trombosit
6. Kelainan pada sistem transportasi darah yang menyebabkan mengerasnya
pembuluh darah nadi karena endapan lemak disebut....
a. atheorosklerosis
b. arteriosklerosis
c. trombosis koroner
d. embolus
e. thrombus
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7. Tekanan maksimum ventrikel sinister pada saat darah dipompakan ke seluruh
tubuh melalui aorta disebut....
a. sistole
b. diastole
c. simulator
d. platator
e. auksotator
8. Perhatikan skema pembekuan darah berikut:
I.

X

Trombosit

trombokinase

ion Ca

II. Protrombin

trombin

III.

fibrin

Y

Yang dimaksud X dan Y adalah … .
a. FAH dan fibrinogen
b. FAH dan vitamin K
c. FAH dan urea
d. FAH dan oksigen
e. fibrinogen dan FAH
9. pada peristiwa pembekuan darah, jika tubuh kekurangan vitamin K dan ion
kalsium akan menghambat pembentukan....
a. trombin dan fibrinogen
b. trombokinase dan trombin
c. protrombin dan trombin
d. trombin dan fibrinogen
e. tromboplastin dan protrombin
10. kelainan dan gangguan pada sistem transportasi darah yang menyebabkan
mengerasnya pembuluh nadi karena adanya senyawa kapur adalah...
a. embolus
b. arteriosklerosis
c. varises
d. atheorosklerosis
e. trombus
11. eritoblastis fetalis dapat terjadi pada janin apabila...
a. ibu Rh- anak Rhb. ibu Rh+ anak Rhc. ibu Rh- anak Rh+
d. anak Rh- bapak Rhe. ibu Rh- anak Rh- bapak Rh12. Kelainan bersifat menurun, berupa darah sukar membeku adalah...
a. trombosis koroner
b. hipertensi
c. leukimia
d. hemofilia
e. anemia
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13. Kenyataan bahwa secara normal darah tidak membeku dalam vena dan arteri
menunjukkan bahwa dalam darah...
a. tidak terdapat trombin
b. terdapat fibrinogen
c. tidak terdapat lemak
d. terdapat vitamin K
e. terdapat protrombin
14. Gangguan sistem sirkulasi berupa pelebaran pembuluh vena disebut...
a. trombus
b. elefantiasis
c. sklerosis
d. anlurisna
e. varises
15. Zat-zat berikut yang aktif dalam proses pembekuan darah kecuali....
a. vitamin K
b. protombin
c. ion Ca2+
d. hemoglobin
e. Fibrinogen

B. Soal essay
1. “Setetes darah anda akan menyelamatkan nyawa orang lain”. Setujukah
dengan slogan tersebut? Jelaskan alasanmu!
2. Bagaimana stroke dapat terjadi?
3. Jika seseorang bergolongan darah AB dan sedang memerlukan tranfusi
darah, orang bergolongan darah apa saja yang dapat menyumbangkan
darahnya untuk orang tersebut? Jelaskan!
4. Jelaskan mengapa orang yang anemia biasanya menjadi lemah lesu!
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Lampiran 20 Kunci Jawaban dan Pedoman Skor Post Test Siklus 2

Kunci Jawaban dan Pedoman Skor Post Test Siklus 1
a. Pilihan ganda
1. E
2. D
3. B
4. C
5. A
6. A
7. A
8. A
9. C
10. B
11. C
12. D
13. A
14. E
15. D



Jika jawaban benar skor 1



Jika jawaban salah atau tidak menjawab skor 0
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b. Essay

No
1.

Jawaban

Skor

Setuju, karena darah yang ada di dalam 

Jika menjawab

tubuh kita, dapat didonorkan kepada

benar skor 3

orang lain yang membutuhkan dengan 

Jika menjawab

cara transfusi darah. Dengan cara ini

salah skor 1

dapat menyelamatkan nyawa orang lain.



Jika

tidak

menjawab skor 0
2.

Dapat terjadi karena suplai darah ke otak 

Jika menjawab

terhenti

benar skor 3

sehingga

otak

kekurangan

oksigen. Terhentinya suplai tersebut dapat 

Jika menjawab

disebabkan karena penumpukan kolesterol

salah skor 1

di pembuluh darah.

Jika tidak menjawab
skor 0

3.

Seluruh golongan darah ( A, B, AB, O) 

Jika menjawab

dapat

ditansfusikan

karena

benar skor 3

darah

AB

universal

resipien

golongan
(dapat 

menerima darah dari semua golongan)

Jika menjawab
salah skor 1

dan tidak akan mengalami aglutinasi. Jika tidak menjawab
Akan tetapi, transfusi darah sebaiknya skor 0
dilakukan antar golongan darah yang
sama.
4.

Karena eritrosit berfungsi mengangkut 

Jika menjawab

oksigen yang sangat diperlukan oleh

benar skor 3

tubuh dan mengedarkannya sehingga 

Jika menjawab

apabila seseorang mengalami anemia ia

salah skor 1

akan

mengalami

lemah

lesu karena Jika tidak menjawab

jumlah pengangkut oksigen berkurang skor 0
yang

berpengaruh

terhadap

jumlah
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No

Jawaban

Skor

oksigen yang diedarkan ke tubuh. Karena
oksigen yang diedarkan ke tubuh sedikit
maka energi yang dihasilkan oleh tubuh
juga

sedikit

sehingga

mengalami lemah lesu.

orang

akan
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Lampiran 21 Dokumentasi Kegiatan
Dokumentasi Kegiatan

Mencit dalam kandang

Penimbangan
makanan

Sebelah kiri = makanan standar
(AD2) + MDLT
Sebelah kanan = Makanan
Standar (AD2)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

Pemberian Minyak Dedak

Pengecekan Kadar Kolesterol Total

