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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM 

MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas : XI 

 

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang 
dianutnya. 

KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan proaktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 

 
KI 3 : 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 
KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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1. Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan/respirasi 
 
1.1. 

 
Mengagumi keteraturan 
dan kompleksitas 
ciptaan Tuhan tentang 
struktur dan fungsi sel, 
jaringan, organ 
penyusun sistem dan 
bioproses yang terjadi 
pada mahluk hidup. 

1.2. Menyadari dan 
mengagumi pola pikir 
ilmiah dalam 
kemampuan mengamati 
bioproses. 
 

1.3. Peka dan peduli 
terhadap permasalahan 
lingkungan hidup, 
menjaga dan 
menyayangi lingkungan 
sebagai manisfestasi 
pengamalan ajaran 
agama yang dianutnya. 
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dari alveolus ke kapiler darah 
dan mengkaitkannya dengan 
hasil percobaan yang telah 
dilakukan. 

 Melakukan percobaan untuk 
menentukan kapasitas paru-
paru , dan penghasilan CO2 
dalam proses pernapasan. 

 Melakukan pengamatan 
mikroskopis sediaan jaringan 
paru-paru.  

 Menemukan faktor yang 
memengaruhi volume udara 
pernapasan pada manusia dan 
hewan melalui percobaan.  

 Menghitung volume udara 
pernapasan pada 
serangga/hewan (jangkrik, 
belalang, kecoa, dll) dan 
menemukan hal-hal yang 
mempengaruhinya serta 
mendiskusikan secara 
berkelompok dengan 
mengkaitan hasil pengamatan 
pada pernapasan manusia 
maupun hewan dan 
menyimpulkannya serta 
mempresantasikan hasil 

struktur sel 
penyusun 
jaringan pada 
sistem 
pernapasan 
dengan 
fungsinya 
dan 
hubungannya 
dengan aspek 
kesehatan 
akibat rokok  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tissue 

 Respirometer, larutan 

eosin, kristal 

KOH/NaOH, pipet, 

kapas/tissue, 

timbangan, serangga 

(jangkrik/belalang/kec

oa, dll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, 
tekun, jujur terhadap data 
dan fakta, disiplin, 
tanggung jawab,dan 
peduli dalam observasi 
dan eksperimen, berani 
dan santun dalam 
mengajukan pertanyaan 
dan berargumentasi, 
peduli lingkungan,  
gotong royong, 
bekerjasama, cinta damai, 
berpendapat secara ilmiah 
dan kritis, responsif dan 
proaktif dalam dalam 
setiap tindakan dan dalam 
melakukan pengamatan 
dan percobaan di dalam 
kelas/laboratorium 
maupun di luar 
kelas/laboratorium. 

 
2.2. Peduli terhadap 

keselamatan diri dan 
lingkungan dengan 
menerapkan prinsip 
keselamatan kerja saat 
melakukan kegiatan 
pengamatan dan 
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percobaan di 
laboratorium dan di 
lingkungan sekitar. 
 

 

 

 

 

 

 

kesimpulan yang didapat dari 
diskusi kelompok.  

 Mendiskusikan pengaruh 
merokok dengan sesehatan 
pernapasan. 

 Membuat poster anti rokok dan 
Narkoba karena merusak 
kesehatan sebagai tugas 
individu dan mandiri.  

Mengasosiasikan 
 Mengaitkan keadaan udara 

lingkungan yang tidak bersih, 
perilaku merokok dengan 
struktur dan fungsi sel 
penyusun jaringan pada organ 
pernapasan dengan penyakit 
dan kelainan yang terjadi pada 
saluran pernapasan. 

Mengkomunikasikan 
 Presentasi di depan kelas 

pengaruh negatif rokok, asap 
kendaraan, dan kualitas udara 
yang tercemar terhadap 
kesehatan sistem pernapasan 
dikaitkan dengan struktur dan 
fungsi sel penyusun jaringan 
pada sistem pernapasan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Menganalisis hubungan 
antara struktur jaringan 
penyusun organ pada 
sistem respirasi dan 
mengaitkannya dengan 
bioprosesnya sehingga 
dapat menjelaskan proses 
pernapasan serta 
gangguan fungsi yang 
mungkin terjadi pada 
sistem respirasi manusia 
melalui studi literatur, 
pengamatan, percobaan, 
dan simulasi. 

4.8. Menyajikan hasil 
analisis tentang 
kelainan pada struktur 
dan fungsi jaringan 
organ 
pernapasan/respirasi  
yang menyebabkan 
gangguan sistem 
respirasi manusia 
melalui berbagi bentuk 
media presentasi. 
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4.9. Merencanakan dan 
melaksanakan 
pengamatan pengaruh 
pencemaran udara dan 
mengolah informasi 
beberapa resiko negatif 
merokok pada remaja 
untuk menentukan 
keputusan.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri10 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / Semester : XI Mia/Genap 

Materi Pokok :  Sistem Pernapasan Manusia 

Sub Materi : 

AlokasiWaktu : 4 JP ( 2 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 dan 2 

Kompetensi  sikap spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui keteladanan, 

pembiasaan dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, 

serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan kemampuan  

menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya sedangkan pada 

kompetensi sikap sosial berkaitan dengan jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-

aktif serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

               KI. 3                 KI. 4 

Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

Mengolah, menalar dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Materi Kompetensi Dasar Indikator 

Sistem 

Respirasi 

3.8Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

respirasi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pernapasan serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi 

pada sistem respirasi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, percobaan, 

dan simulasi. 

 

3.8.1 Mengidentifikasi struktur 
jaringan organ pada sistem 
respirasi manusia. 

3.8.2 Menjelaskan fungsi 
struktur jaringan organ 
pada sistem respirasi 
manusia 

3.8.3 Menjelaskan jenis 
pernapasan manusia 

3.8.4 Menjelaskan mekanisme 
pernapasan dada dan 
pernapasan perut pada  
manusia 

3.8.5  Menjelaskan proses 
pertukaran gas (O2 dan 
CO2) 

3.8.6  Menjelaskan Volume 
Udara Pernapasan 
manusia 

3.8.7  Menganalisis faktor- faktor 
yang mempengaruhi 
frekuensi pernapasan 

3.8.8  Menjelaskan gangguan 
pada sistem pernapasan 
manusia 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two Sray  yang 

dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati 

(membaca) permasalahan dan mempresentasikan hasilnya didepan kelas, peserta didik 

dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan 

mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, 
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pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan tanggung jawab, gemar membaca, 

bersahabat/komunikatif, disiplin selamaproses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 

percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berfikir kritis) dan 

pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pencernaan manusia 

Pertemuan Ke-1 s.d. 2 

1. Struktur jaringan organ pada sistem respirasi manusia. 

2. Jenis pernapasan pada manusia. 

3. Mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada  manusia. 

4. Proses pertukaran gas (O2 dan CO2). 

5. Volume udara pernapasan manusia. 

6. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia.Gangguan pada sistem pernapasan manusia. 

E. Media Dan Sumber Pembelajaran 

1. Media : Papan tulis, spidol, Laptop. 

2. Sumber belajar : - Buku Paket 

- Buku atau sumber belajar yang relevan. 

- Media elektronik 

 

F. Pendekatan/ MetodePembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintific 

2. Model : Kooperatif tipe TsTs 

3. Metode  : Diskusi kelompok, pemberian tugas, dan presentasi. 

- Buku atau sumber belajar yang relevan. 
- Media elektronik 
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G. Kegiatan pembelajaran 

Pertemuan ke-1 (2 x 45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  10 menit 

1. Mempersiapkan siswa 
 Guru mengucapkan salam, 

melihat kesiapan siswa untuk 

belajar, dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memberikan apersepsi 

 Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

 

 Siswa menjawab salam, 

menyiapkan diri untuk 

belajar, dan memberitahu 

teman yang tidak hadir. 

 Siswa menyimak guru 

penjelaskan 

 Siswa menyimak penjelasan 

guru 

 

 

Kegiatan Inti  75 menit 

2. Mengorganisasikan siswa 
dalam kelompok 
 Guru menyampaikan materi  

 Guru membagi siswa 

kedalam kelompok yang 

terdiri atas 4 siswa 

(masyarakat belajar). 

 Guru mengarahkan siswa 

untuk berbagi tugas dua 

tinggal dua bertamu ke 

kelompok lain.  

3. Membimbing dalam diskusi 
kelompok .  
 Guru membagi materi yang 

diberikan berbeda untuk 

setiap kelompok. 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa berdiskusi 

 

 

 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 Siswa membentuk kelompok 

sesuai arahan guru 

(masyarakat belajar). 

 

 

 

 Siswa berbagi tugas menjadi 

anggota kelompok  di 

kelompoknya masing-masing. 

 Siswa menerima  materi yang 

diberikan berbeda untuk 

setiap kelompok materi 

kepada masing kelompok. 

 Siswa bekerja sama dalam 

kelompok dan berdiskusi 

untuk  membangun 
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untuk  membangun 

(kontruktivisme) 

pengetahuan dan 

menemukan jawaban materi 

yang diberikan. 

 

 

 

 

 Guru memantau kerja setiap 

kelompok dan memberi 

kesempatan siswa untuk 

bertanya jika mengalami 

kesulitan. 

 

 Guru meminta para anggota 

kelompok untuk kembali ke 

kelompok asal dan berdiskusi 

untuk  membangun 

(kontruktivisme) 

pengetahuan yang 

diperolehnya kepada 

anggota-anggota kelompok 

lain dan menemukan 

(inkuiri) jawaban materi 

yang diberikan. 

 

 Guru meminta perwakilan 

siswa dari masing-masing 

anggota kelompok 

mempresentasikan jawaban 

di depan kelas (pemodelan), 

sedangkan kelompok lain 

memberikan tanggapannya. 

Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya jika ada hal – hal 

yang kurang dimengerti. 

 

4. Evaluasi 
 Guru memberikan soal-soal 

latihan yang dikerjakan 

masing- masing individu 

(kontruktivisme) pengetahuan 

dan menemukan  jawaban 

materi dalam kelompok. 

 Setelah selesai, dua siswa 

dari masing-masing 

kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya 

dan masing-masing bertamu 

ke kelompok yang lain 

 Siswa mengerjakan materi 

yang di berikan dan bertanya 

apabila ada yang tidak 

mengerti. 

 

 

 dua dari anggota kelompok 

kembali ke kelompoknya dan 

berdiskusi untuk  membangun 

(kontruktivisme) pengetahuan 

yang diperolehnya dari  

kelompok lain dan 

menemukan (inkuiri) jawaban 

dalam kelompok  lain.  

 

 

 

 

  Perwakilan siswa dari 

masing-masing anggota 

kelompok mempresentasikan 

jawaban di depan kelas 

(pemodelan), sedangkan 

kelompok lain memberikan 

tanggapannya. Siswa 

bertanya apabila ada hal- hal 

yang kurang dimengerti. 

 

 

 

 

 Siswa mengerjakan   soal- 

soal latihan yang diberikan 

oleh guru(penilaian autentik). 
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(penilaian autentik). 

 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 Siswa bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

Penutup  15 menit 

 Pemberian skor secara kelompok 

dan pemberian reward. 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan pelajaran. 

 Guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat dari 

pengalaman belajarnya 

(refleksi). 

 Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi berikutnya.  

 Kelompok terbaik 

mendapatkan reward. 

 Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pelajaran. 

 Siswa mengemukakan 

pendapat dari pengalaman 

belajarnya (refleksi). 

 

 Siswa memperhatikan arahan 

guru.  

 

 
 

Pertemuan ke-2 (2 x 45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  5 menit 

5. Mempersiapkan siswa 
 Guru mengucapkan salam, 

melihat kesiapan siswa untuk 

belajar, dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memberikan apersepsi 

 Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa menjawab salam, 

menyiapkan diri untuk 

belajar, dan memberitahu 

teman yang tidak hadir. 

 Siswa menyimak guru 

penjelaskan 

 Siswa menyimak penjelasan 

guru 
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Kegiatan Inti  75 menit 

6. Mengorganisasikan siswa 
dalam kelompok 
 Guru menyampaikan materi  

 Guru membagi siswa 

kedalam kelompok yang 

terdiri atas 4 siswa 

(masyarakat belajar). 

 Guru mengarahkan siswa 

untuk berbagi tugas dua 

tinggal dua bertamu ke 

kelompok lain.  

7. Membimbing dalam diskusi 
kelompok .  
 Guru membagi materi yang 

diberikan berbeda untuk 

setiap kelompok. 

 

 

 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa berdiskusi 

untuk  membangun 

(kontruktivisme) 

pengetahuan dan 

menemukan jawaban materi 

yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 Guru memantau kerja setiap 

kelompok dan memberi 

kesempatan siswa untuk 

bertanya jika mengalami 

kesulitan. 

 

 Guru meminta para anggota 

kelompok untuk kembali ke 

kelompok asal dan berdiskusi 

 

 

 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 Siswa membentuk kelompok 

sesuai arahan guru 

(masyarakat belajar). 

 

 

 Siswa berbagi tugas menjadi 

anggota kelompok  di 

kelompoknya masing-masing. 

 Siswa menerima  materi yang 

diberikan berbeda untuk 

setiap kelompok materi 

kepada masing kelompok. 

 

 Siswa bekerja sama dalam 

kelompok dan berdiskusi 

untuk  membangun 

(kontruktivisme) pengetahuan 

dan menemukan  jawaban 

materi dalam kelompok. 

 Setelah selesai, dua siswa 

dari masing-masing 

kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya 

dan masing-masing bertamu 

ke kelompok yang lain 

 Siswa mengerjakan materi 

yang di berikan dan bertanya 

apabila ada yang tidak 

mengerti. 

 

 

 dua dari anggota kelompok 

kembali ke kelompoknya dan 

berdiskusi untuk  membangun 
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untuk  membangun 

(kontruktivisme) 

pengetahuan yang 

diperolehnya kepada 

anggota-anggota kelompok 

lain dan menemukan 

(inkuiri) jawaban materi 

yang diberikan. 

 

 Guru meminta perwakilan 

siswa dari masing-masing 

anggota kelompok 

mempresentasikan jawaban 

di depan kelas (pemodelan), 

sedangkan kelompok lain 

memberikan tanggapannya. 

Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya jika ada hal – hal 

yang kurang dimengerti. 

8. Evaluasi 
 Guru memberikan soal-soal 

latihan yang dikerjakan 

masing- masing individu 

(penilaian autentik). 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

(kontruktivisme) pengetahuan 

yang diperolehnya dari  

kelompok lain dan 

menemukan (inkuiri) jawaban 

dalam kelompok  lain.  

 

 

 

 

  Perwakilan siswa dari 

masing-masing anggota 

kelompok mempresentasikan 

jawaban di depan kelas 

(pemodelan), sedangkan 

kelompok lain memberikan 

tanggapannya. Siswa 

bertanya apabila ada hal- hal 

yang kurang dimengerti. 

 

 

 

 Siswa mengerjakan   soal- 

soal latihan yang diberikan 

oleh guru(penilaian autentik). 

 Siswa bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

Penutup  10 menit 

 Pemberian skor secara kelompok 

dan pemberian reward. 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan pelajaran. 

 Guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat dari 

pengalaman belajarnya 

(refleksi). 

 Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi berikutnya.  

 Kelompok terbaik 

mendapatkan reward. 

 Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pelajaran. 

 Siswa mengemukakan 

pendapat dari pengalaman 

belajarnya (refleksi). 

 Siswa memperhatikan arahan 

guru.  
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E. PENILAIAN  

1. Penilaian dan Bentuk Instrumen 

No. Kompetensi Teknik Instrumen Keterangan 

2. KI 3 (Kognitif) Tes 

tertulis  

 Pilihan ganda 

(Evaluasi & UH) 

 Uraian (LKS) 

Terlampir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri10 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / Semester : XI Mia/Genap 

Materi Pokok :  Sistem Pernapasan Manusia 

Sub Materi : 

AlokasiWaktu : 4 JP ( 2 x pertemuan) 

 

H. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 dan 2 

Kompetensi  sikap spiritual yang ditumbuhkembangkan melalui keteladanan, 

pembiasaan dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, 

serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan kemampuan  

menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya sedangkan pada 

kompetensi sikap sosial berkaitan dengan jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-

aktif serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

               KI. 3                 KI. 4 

Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

Mengolah, menalar dan menyaji dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 
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I. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Materi Kompetensi Dasar Indikator 

Sistem 

Respirasi 

3.8Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem 

respirasi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pernapasan serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi 

pada sistem respirasi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, percobaan, 

dan simulasi. 

 

3.8.1 Mengidentifikasi struktur 
jaringan organ pada sistem 
respirasi manusia. 

3.8.2 Menjelaskan fungsi 
struktur jaringan organ 
pada sistem respirasi 
manusia 

3.8.3 Menjelaskan jenis 
pernapasan manusia 

3.8.4 Menjelaskan mekanisme 
pernapasan dada dan 
pernapasan perut pada  
manusia 

3.8.5  Menjelaskan proses 
pertukaran gas (O2 dan 
CO2) 

3.8.6  Menjelaskan Volume 
Udara Pernapasan 
manusia 

3.8.7  Menganalisis faktor- faktor 
yang mempengaruhi 
frekuensi pernapasan 

3.8.8  Menjelaskan gangguan 
pada sistem pernapasan 
manusia 

 
 

J. Tujuan Pembelajaran 

 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model konvensional  yang dipadukan 
dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati (membaca) 
permasalahan dan mempresentasikan hasilnya didepan kelas, peserta didik dapat 
menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan 
mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta 
gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan tanggung jawab, gemar membaca, 
bersahabat/komunikatif, disiplin selamaproses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 
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percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berfikir kritis) dan 
pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. 

 
K. Materi Pembelajaran 

Struktur fungsi organ pada sistem pencernaan 

Pertemuan Ke-1 s.d. 2 

7. Struktur jaringan organ pada sistem respirasi manusia. 

8. Jenis pernapasan pada manusia. 

9. Mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada  manusia. 

10. Proses pertukaran gas (O2 dan CO2). 

11. Volume udara pernapasan manusia. 

12. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia.Gangguan pada sistem pernapasan manusia. 

L. Media Dan Sumber Pembelajaran 

3. Media : Papan tulis, spidol, Laptop,dan Gambar/poster. 

4. Sumber belajar : - Buku Paket 

- Buku atau sumber belajar yang relevan. 

- Media elektronik 

 

M. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 

4. Pendekatan  : Saintific 

5. Model : konvensional 

6. Metode  :cerama,diskusi, pemberian tugas, dan presentasi. 

- Buku atau sumber belajar yang relevan. 
- Media elektronik 

N. Kegiatan pembelajaran 

Pertemuan ke-1 (2x45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  5 menit 

9. Mempersiapkan siswa 
 Guru mengucapkan salam, 

melihat kesiapan siswa untuk 

belajar, dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

 

 Siswa menjawab salam, 

menyiapkan diri untuk 

belajar, dan memberitahu 

teman yang tidak hadir. 

 Siswa menyimak guru 

penjelaskan 
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memberikan apersepsi 

 

 Siswa menyimak penjelasan 

guru 

Kegiatan Inti  75 menit 

10. Mengorganisasikan siswa. 
 Peserta didik diberi 

rangsangan berupa gambar 

untuk memusatkan perhatian 

pada topik Struktur jaringan 

organ pada sistem respirasi 

manusia, Proses mekanisme 

pernapasan  pada  manusia 

 

 Memberikan materi berkaitan 

dengan Struktur jaringan organ 

pada sistem respirasi manusia, 

Proses mekanisme pernapasan  

pada  manusia 

 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar  

11. Membagikan LKS 
 Memberikan LKS tentang 

Struktur jaringan organ pada 

sistem respirasi manusia, serta 

Proses mekanisme pernapasan  

pada  manusia untuk 

diidentifikasi 

 

 Siswa mengamati gambar 
tersebut secara cermat, teliti, 
untuk memenuhi rasa ingin 
tahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa  menerima materi yang 

diberikan. 

 

 

 

 

 

 Peserta didik 

mengidentifikasi pertanyan 

yang berkaitan dengan 

gambar  

 

 

 

 

 

 Siswa mengidentifikasi 

beberapa gambar yang 

terdapat pada LKS tersebut. 
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 Memberikan garis besar 

materi yang akan dipelajari 

berdasarkan LKS yang telah 

dibagikan  

 
 

 

 Guru meminta perwakilan 

siswa dari masing-masing 

anggota kelompok 

mempresentasikan jawaban 

di depan kelas (pemodelan) 

12. Evaluasi 
 Guru memberikan soal-soal 

latihan yang dikerjakan 

masing- masing individu 

(penilaian autentik). 

 

 

 

 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Peserta didik melakukan 

studi literatur untuk 

mengumpulkan informasi 

yang relevan untuk menjawab 

pertanyaan yang telah 

diidentifikasi 

 

 Perwakilan siswa untuk 

mempresentasikan jawaban 

di depan kelas (pemodelan) 

 

 

 

 

 Siswa mengerjakan   soal- 

soal latihan yang diberikan 

oleh guru(penilaian autentik). 

 

 

 

 

 

 Siswa bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 
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Penutup  10 menit 

 Pemberian skor secara kelompok 

dan pemberian reward. 

 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan pelajaran. 

 Guru meminta siswa 

mengemukakan pendapat dari 

pengalaman belajarnya 

(refleksi). 

 Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi berikutnya.  

 Kelompok terbaik 

mendapatkan reward. 

 Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pelajaran. 

 Siswa mengemukakan 

pendapat dari pengalaman 

belajarnya (refleksi). 

 

 Siswa memperhatikan arahan 

guru.  

 

 

Pertemuan ke-2  (2x 45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  5 menit 

13. Mempersiapkan siswa 
 Guru mengucapkan salam, 

melihat kesiapan siswa untuk 

belajar, dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memberikan apersepsi 

 

 

 Siswa menjawab salam, 

menyiapkan diri untuk 

belajar, dan memberitahu 

teman yang tidak hadir. 

 Siswa menyimak guru 

penjelaskan 

 Siswa menyimak penjelasan 

guru 

 

 

 

Kegiatan Inti  75 menit 

14. Mengorganisasikan siswa. 
 Peserta didik diberi 

rangsangan berupa gambar 

untuk memusatkan perhatian 

pada topik Volume Udara 

Pernapasan manusia. 

Frekuensi Pernapasan 

manusia serta gangguan pada 

sistem pernapasan manusia 

 

 Siswa mengamati gambar 
tersebut secara cermat, teliti, 
untuk memenuhi rasa ingin 
tahu. 
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 Memberikan materi berkaitan 

dengan topik Volume Udara 

Pernapasan manusia. Frekuensi 

Pernapasan manusia. Gangguan 

pada sistem pernapasan 

manusia 

 Guru memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar 

 

15. Membagikan LKS 
 Memberikan LKS tentang 

Volume Udara Pernapasan 

manusia. Frekuensi 

Pernapasan manusia. 

Gangguan pada sistem 

pernapasan manusia untuk 

diidentifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa  menerima materi yang 

diberikan. 

 

 

 

 

 

 Peserta didik 

mengidentifikasi pertanyan 

yang berkaitan dengan 

gambar  

 

 

 

 

 

 Siswa mengidentifikasi 

beberapa gambar yang 

terdapat pada LKS tersebut. 
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 Memberikan garis besar 

materi yang akan dipelajari 

berdasarkan LKS yang telah 

dibagikan  

 
 

 

 Guru meminta perwakilan 

siswa dari masing-masing 

anggota kelompok 

mempresentasikan jawaban 

di depan kelas (pemodelan) 

16. Evaluasi 
 Guru memberikan soal-soal 

latihan yang dikerjakan 

masing- masing individu 

(penilaian autentik) 

 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Peserta didik melakukan 

studi literatur untuk 

mengumpulkan informasi 

yang relevan untuk menjawab 

pertanyaan yang telah 

diidentifikasi 

 

 Perwakilan siswa untuk 

mempresentasikan jawaban 

di depan kelas (pemodelan) 

 

 

 

 

 Siswa mengerjakan   soal- 

soal latihan yang diberikan 

oleh guru(penilaian autentik). 

 

 

 Siswa bertanya apabila ada 

yang tidak dimengerti. 
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KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL 
 

Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 KONSEL Bentuk Soal :OBYEKTIF TEST 

Mata Pelajaran :BIOLOGI Jumlah Soal :20 Nomor (20 Pilihan Ganda) 

Program/Kelompok :MIPA Alokasi Waktu :30 Menit 

Kurikulum :2013 Penyusun :Inawati H.Laoba 

 

No. Kompetensi Dasar IPK Materi Pokok 
Kelas/ 

Semester 
Indikator Soal Level Kognitif 

Nomor 
Soal 

Ketengan 

3.8.1 Mengidentifikasi 
struktur jaringan 
organ pada sistem 
respirasi manusia. 

 

Struktur jaringan organ 
pada sistem respirasi 
manusia. 
 
 

XI / Genap Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
Mengidentifikasi 
struktur jaringan 
organ pada sistem 
respirasi manusia 

 
C2 

 

 
1 

 
Pilihan 
Ganda 

3.8.2 Menjelaskan fungsi 
struktur jaringan 
organ pada sistem 
respirasi manusia 

 

Fungsi struktur jaringan 
organ pada sistem 
respirasi manusia 

 

 Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
Menjelaskan fungsi 
struktur jaringan 
organ pada sistem 
respirasi manusia 

C3 
 

C4 
 

C2 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Pilihan 
Ganda 

Pilihan 
Ganda 
Pilihan 
ganda  

 
 

3.8.3 Menjelaskan jenis 
pernapasan manusia 

 

 
 
Jenis pernapasan 
manusia.  
 

 
 

  
Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
Menjelaskan Jenis 
pernapasan 
manusia.  

C3 
 

5 
 

Pilihan 
Ganda 
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3.8.4 Menjelaskan 
mekanisme 
pernapasan dada dan 
pernapasan perut 
pada  manusia 

  

Mekanisme pernapasan 
dada dan pernapasan 
perut pada  manusia 

 
 
 

 Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
Menjelaskan 
Mekanisme 
pernapasan dada 
dan pernapasan 
perut pada  manusia 

Disajikan suatu 
gambar tentang 
Mekanisme 
pernapasan siswa 
dapat 
Menjelaskan 
mekanisme 
pernapasan dada 
dan pernapasan 
perut pada  manusia 

C3 
 

 
C3 

 
C4 

6 
 
 

7 
 

8 
 

Pilihan 
Ganda 

 
Pilihan 
Ganda 
Pilihan 
Ganda 

 
 

3.8.5  Menjelaskan proses 
pertukaran gas (O2 dan 
CO2) 

Proses pertukaran gas 
(O2 dan CO2) 

 Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
Menjelaskan Proses 
pertukaran gas (O2 
dan CO2) 

 

C2 
 

C2 
 

C4 

9 
 

10 
 

11 

Pilihan 
Ganda 
Pilihan 
Ganda 
Pilihan 
Ganda 

 
 

3.8.6  Menjelaskan Volume 
Udara Pernapasan 
manusia 

 

Volume Udara 
Pernapasan manusia 

  

 Disajikan 
gambar, siswa 
dapat 
menentukan 
Volume Udara 
Pernapasan 
manusia 

Disajikan suatu 
teks  siswa 

C2 
 
 

C2 
 

C4 
 
 

 

12 
 

 
13 

 
14 

 

Pilihan 
Ganda 

 
Pilihan 
Ganda 
Pilihan 
Ganda 
Pilihan 
Ganda 
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dapat 
menentukan 
Volume Udara 
Pernapasan 
manusia 

3.8.7  Menganalisis faktor- 
faktor yang 
mempengaruhi 
frekuensi pernapasan 

 

Faktor- faktor yang 
mempengaruhi 
frekuensi pernapasan 

 

 Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
menentukan 
Faktor- faktor yang 
mempengaruhi 
frekuensi 
pernapasan 
 

 
C4 

 
 

C2 
 
 

 
15 

 
 

16 

 
Pilihan 
Ganda 

 
Pilihan 
Ganda 

 

3.8.8  Mengidentifikasi 
gangguan pada 
sistem pernapasan 
manusia 

 

Gangguan pada sistem 
pernapasan manusia 

 
 
 
 

 Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
Mengidentifikasi 
gangguan pada 
sistem pernapasan 
manusia  

C4 
  
 

C4 
 

17 
 
 

18 
 
 

Pilihan 
Ganda 

 
 

Pilihan 
Ganda 

3.8.9  Menjelaskan gangguan 
pada sistem pernapasan 
manusia 

 

Gangguan pada sistem 
pernapasan manusia 

 

 Disajikan suatu 
teks  siswa dapat 
Menjelaskan 
gangguan pada 
sistem pernapasan 
manusia 

C4 
 

C2 
 

19 
 

20 

Pilihan 
Ganda 
Pilihan 
Ganda 
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SOAL PRITES - POSTES 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/Semester : XI/Genap 

Hari/Tanggal     : 

Waktu : 30 Menit 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Bacalah setiap  soal dengan  sebaik-baiknya! 

2. Kerjakan dahulu soal-soal yang kamu anggap mudah! 

3. Perikasa kembali pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru! 

A. Pilihan Ganda 

1.   berikut ini termaksud alat pernapasan.. kecuali... 

a. Rongga hidung   d. brongkus 

b. Kerongkongan   e. Paru-paru 

c. Tenggorokan 

2.   proses respirasi yang memproduksi karbohidrat   

dapat dibuktikan dengan cara... 

a. Meniupkan angin kearah cermin 

b. Mengaduk air di dalam ember  

c. Meniupkan angin ke arah api 

d. Mengaduk air yang bercampur kapur 

e. Meniup angin ke arah semen yang masi 

basah 

3.Bagian paru-paru yang secara fungsional 

melaksanakan fungsi pertukaran gas 

adalah.... 

a. Bronkus    c. Alveolus      e. Gelambir 

b. Bronkiolus   d. Pleura 

4.Fungsi katup pangkal tenggorokan 

yaitu.... 

a. Membantu kita dalam menelan 

makanan 

b. Menutup saluran napas ketika 

menelan makanan 

c. Menutup tenggorokan ketika 

bernapas 

d. Menutup kerongkongan ketika 

menelan makanan 

e. Membuka kerongkongan ketika 

menelan makanan 

5. pernapasan perut terjadi karena 

terjadinya kontraksi... 

a. Tiba-Tiba 

b. Diafragma 

c. Paru-paru 

d. Otot antar tulang rusuk  

e. Otot dada 

6. Perbedaan pernapasan dada dan 

pernapasan perut.... 

a.Pernapasan dada melibatkan otot antar 

tulang rusuk, dan pernapasan perut 

melitbakan otot diafragma. 

b. Pernapasan dada melibatkan otot 

diafragma, dan pernapasan perut 

melitbakan otot antar tulang rusuk. 
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c. Pernapasan dada melibatkan rusuk, 

dan pernapasan perut melitbakan 

diafragma. 

d.Pernapasan perut melitbakan 

diafragma, dan Pernapasan dada 

melibatkan rusuk. 

e. Pernapasan perut melitbakan otot 

perut, dan Pernapasan dada 

melibatkan dada. 

7.Di bawah ini adalah beberapa pernyataan 

tentang mekanisme pernapasan: 

1) Otot diafragma mengerut, volume 

rongga dada mengecil, udara 

keluar. 

2) Otot antar tulang rusuk 

berkontraksi, tulang rusuk naik, 

volume dada membesar, tekanan 

udara turun, udara masuk. 

3) Otot diafragma mendatar, volume 

rongga dada membesar, udara 

masuk. 

4) Otot antar tulang rusuk kendur, 

tulang rusuk turun, volume rongga 

dada mengecil, tekanan udara 

bertambah, udara keluar. 

Pernyataan yang benar tentang 

mekanisme pernapasan dada adalah.... 

a. 1 dan 2       c. 2 dan 4          e. 3 dan 4 

b. 1 dan 3        d. 2 dan 3 

8. Kontraksi Otot antar tulang rusuk pada 

proses pernapasan manusia 

menyebabkan.... 

a. Tulang-tulang rusuk terangkat, 

rongga dada membesar dan terjadi 

inspirasi. 

b. Tulang-tulang rusuk terangkat, 

rongga dada membesar, dan terjadi 

ekspirasi. 

c. Tulang-tulang rusuk mengendur, 

rongga dada membesar dan terjadi 

inspirasi. 

d. Tulang-tulang rusuk mengendur, 

rongga dada mengecil dan terjadi 

inspirasi. 

e. Diafragma mendatar, rongga dada 

membesar dan terjadi inspirasi. 

9. Pada proses pernapasan terjadi 

pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi 

didalam.... 

a. Alveolus   

d. Trakea  

c. Bronkiolus  

b. Bronkus                 

e. Bronkus  dan Trakea 

10. Di alveolus paru-paru terjadi 

pertukaran gas secara.... 

a. Imbibisi       

b. Difusi                    

c. Endositosis  

d. Osmosis 

e. Tranpor aktif 
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11. Perhatikan gambar berikut. 

 

Volume kapasitas vital paru-paru pada manusia yaitu.... 

a. 500 mL                    c. 2.000 mL                e. 4.500 mL  

b. 1.500 mL                 d. 3.500 mL 

12. Udara yang masuk dan keluar (Udara inspirasi 

atau ekspirasi) sebagai alat pernapasan bisa disebut 

sebagai udara.... 

a. Tidal                 c. Komplementer       e. Residu 

b. Pernapasan     d. Cadangan 

13. Setelah ekspirasi kuat di dalam paru-paru masih 

terdapat volume udara.... 

a. Tidal              

b. Cadangan inspirasi     

c. Cadangan ekspirasi                              

d. Residu  

e. Cadangan inspirasi dan Tidal   

14. Pada saat kita melakukan inspirasi sekuat-

kuatnya maka, volume udara yang kita masukkan 

adalah.... 

a. Volume Tidal 

b. Volume Cadangan inspirasi                  

c. Volume Cadangan ekspirasi   

d. Volume Residu 

e. Volume Pernapasan 

15. Perhatikan data volume udara pernapasan 

berikut! 

1) Volume tidal 500 mL 

2) Volume Cadangan inspirasi 1500 mL         

3) Volume Cadangan ekspirasi 1500 mL         

4) Volume Residu 100 mL 

Berdasarkan data tersebut, kapasitas total 

inspirasi adalah.... 

a. 4500 mL            c. 3600 mL          e. 500 mL 

b. 4000 mL           d. 1500 mL 

16. Faktor-faktor dibawah ini yang tidak 

mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang 

adalah.... 

a. Posisi tubuh    c. Jenis Kelamin         e. Umur. 

b. Suhu tubuh    d. Tinggi badan 

17. Penyakit pada sistem pernapasan akibat infeksi 

bakteri Mycrobacterium tuberculosis adalah.... 

a. Asma                         c. TBC                  e. Batuk 

b. Kanker paru-paru  d. Bronkitis 



126 
 

 

18. Adanya virus yang menimbulkan radang 

selaput mukosa saluran pernapasan menimbulkan 

penyakit.... 

a. Difteria           c. Pneumonia           e. Tonsilitis 

b. Influenza        d. Emfisema 

19. Seseorang memiliki penyakit keturunan. 

Penyakit tersebut bisa dikarenakan infeksi asap 

rokok, debu, polusi udara, bulu binatang, dan 

ketidakstabilan emosi. Penyakit apakah yang 

diderita orang tersebut.... 

a. TBC                  c.  Batuk             e. Bronkitis 

b. Flu                     d. Asma 

20. penyakit yang disebabkan oleh asap roko 

dibawa ini yaitu... 

a. Asma   d. Batu 

b. Paru-paru   e. flu 

c. TBC 
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PEDOMAN PENILAIAN 
A. Pilihan Ganda 

 
Nomor 

Soal 
Jawaban  Skor  Keterangan  

1. 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

2.  
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

3. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

4. 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

5. 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

6. 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

7. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

8 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

9 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

10. 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

11. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

12. 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

13. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

14. 
E 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

15. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

16. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

17. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

18. 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

19. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

20 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi struktur jaringan organ pada sistem respirasi manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini 

terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Adapun 

organ yang berperan dalam proses pernapasan yaitu hidung, tenggorokan, dan Paru-

paru. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi serta 

mengeluarkan napas atau ekspirasi. Sewaktu menarik napas, otot diafragma 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two Sray 

yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk 

mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya 

sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan 

pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif 

Tujuan Pembelajaran 

Teori Dasar 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 1) 
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berkontraksi, dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-

otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot 

tersebut adalah mengem-bangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada 

berkurang dan udara masuk.Saat kamu mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot-

otot tulang rusuk melemas. Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan udara di 

dalam paru-paru naik se-hingga udara keluar. Jadi, hal yang perlu kamu ingat, bahwa 

udara mengalir dari tempat yang bertekanan besar ke tempat yang bertekanan lebih 

kecil. Berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa inspi-rasi dan ekspirasi, orang 

sering menyebut pernapasan dada dan pernapasan perut. Sebenarnya pernapasan dada 

dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Ketika kita menghirup udara dari 

lingkungan luar, udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk yang 

mengandung oksigen tersebut akan diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, 

darah yang mengandung karbondioksida akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen 

(O2) dan karbondioksida (CO2) antara udara dan darah dalam paru-paru 

dinamakan pernapasan eksternal. 

 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan! 

 

Pertanyaan:  

1. Tuliskan konsep defenisi dari sistem respirasi! 

Jawab: 

 

 

 

 

Petunjuk kerja 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan jenis pernapasan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini 

terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Adapun 

organ yang berperan dalam proses pernapasan yaitu hidung, tenggorokan, dan Paru-

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 1) 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two 

Sray yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik 

untuk mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya 

di depan kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan 

fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, 

tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 

percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir 

kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama 

Tujuan Pembelajaran 

Teori Dasar 
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paru. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi serta 

mengeluarkan napas atau ekspirasi. Sewaktu menarik napas, otot diafragma 

berkontraksi, dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-

otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot 

tersebut adalah mengem-bangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada 

berkurang dan udara masuk.Saat kamu mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot-

otot tulang rusuk melemas. Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan udara di 

dalam paru-paru naik se-hingga udara keluar. Jadi, hal yang perlu kamu ingat, bahwa 

udara mengalir dari tempat yang bertekanan besar ke tempat yang bertekanan lebih 

kecil. Berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa inspi-rasi dan ekspirasi, orang 

sering menyebut pernapasan dada dan pernapasan perut. Sebenarnya pernapasan dada 

dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Ketika kita menghirup udara dari 

lingkungan luar, udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk yang 

mengandung oksigen tersebut akan diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, 

darah yang mengandung karbondioksida akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen 

(O2) dan karbondioksida (CO2) antara udara dan darah dalam paru-paru 

dinamakan pernapasan eksternal. 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan! 

4. Berdasarkan gambar berikut, tuliskan nama organ sistem pernapasan serta 

fungsinya! 

 

 

Petunjuk kerja 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada  manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini 

terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Adapun 

organ yang berperan dalam proses pernapasan yaitu hidung, tenggorokan, dan Paru-

paru. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi serta 

mengeluarkan napas atau ekspirasi. Sewaktu menarik napas, otot diafragma 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two Sray 

yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk 

mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya 

sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan 

pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif 

(kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. 

Tujuan Pembelajaran 

Teori Dasar 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 1) 
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berkontraksi, dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-

otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot 

tersebut adalah mengem-bangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada 

berkurang dan udara masuk. 

Saat kamu mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot-otot tulang rusuk melemas. 

Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik se-hingga 

udara keluar. Jadi, hal yang perlu kamu ingat, bahwa udara mengalir dari tempat yang 

bertekanan besar ke tempat yang bertekanan lebih kecil. Berdasarkan organ yang 

terlibat dalam peristiwa inspi-rasi dan ekspirasi, orang sering menyebut pernapasan 

dada dan pernapasan perut. Sebenarnya pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi 

secara bersamaan. Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut 

akan masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk yang mengandung oksigen tersebut akan 

diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbondioksida 

akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) antara 

udara dan darah dalam paru-paru dinamakan pernapasan eksternal. 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan! 

Pertantaan : 

1.  

 
Berdasarkan gambar diatas, jelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan 

perut! 

 

 

Petunjuk kerja 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan proses pertukaran gas (O2 dan CO2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini 

terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Adapun 

organ yang berperan dalam proses pernapasan yaitu hidung, tenggorokan, dan Paru-

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 1) 

 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two 

Sray yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik 

untuk mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan 

fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, 

tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 

percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir 

kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama 

dengan baik. 

Tujuan Pembelajaran 

Teori Dasar 
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paru. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi serta 

mengeluarkan napas atau ekspirasi. Sewaktu menarik napas, otot diafragma 

berkontraksi, dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-

otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot 

tersebut adalah mengem-bangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada 

berkurang dan udara masuk. 

Saat kamu mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot-otot tulang rusuk melemas. 

Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik se-hingga 

udara keluar. Jadi, hal yang perlu kamu ingat, bahwa udara mengalir dari tempat yang 

bertekanan besar ke tempat yang bertekanan lebih kecil. Berdasarkan organ yang 

terlibat dalam peristiwa inspi-rasi dan ekspirasi, orang sering menyebut pernapasan 

dada dan pernapasan perut. Sebenarnya pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi 

secara bersamaan. Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut 

akan masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk yang mengandung oksigen tersebut akan 

diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbondioksida 

akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) antara 

udara dan darah dalam paru-paru dinamakan pernapasan eksternal. 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan! 

Pertanyaan : 

2. Bagaimanakah proses pertukaran gas O2 dan CO2 dalam tubuh? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk kerja 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan Volume Udara Pernapasan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two Sray 

yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik 

untuk mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan 

fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, 

tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 

percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir 

kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama 

dengan baik. 

Tujuan Pembelajaran 

Teori Dasar 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 2) 
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Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses 

ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. 

Volume udara pernapasan pada manusia adalah jumlah udara pernapasan yang keluar 

masuk dengan melalui system pernapasan. Volume udara pernapasan pada manusia 

dapat di bedakan menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut. 

1. Volume tidal (tidal volume), yakni volume udara pernapasan biasa, besarnya 

kurang lebih 500 cc atau 500 ml. 

2. Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume) atau udara 

komplementer, yakni udara yang masih dapat di masukkan secara maksimal 

stelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. 

3. Volume cadangan ekspresi (expiratory reserve volume) atau udara suplementer, 

yakni udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan 

ekspirasi biasa, dan besarnya kurang lebih 1.500 c atau 1.500 ml. 

4. Volume sisa atau residu (residu volume) yakni volume udara yang masih tersisa 

didalam paru-paru stelah melakukan ekspirasi maksimal, dan besarnya kurang 

lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. 

5. Kapasitas vital (cital capacity), yakni volume udara yang dapat di keluarkan 

dengan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, dan 

besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 ml. kapasitas vital merupakan jumlah 

dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi. 

6. Volume total paru-paru (total lung, volume) yakni volume udara yang dapat 

ditampung oleh paru-paru dengan semaksimal mungkin, dan besarnya kurang 

lebih 4.500 cc atau 4.500 ml. volume total paru-paru merupakan jumlah dari 

volume sisa ditambahkan kapasitas vital. 

Pada umumnya manusia mampu bernapas antara 15-18 kali setiap 

menitnya. Namun, frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda-beda. Factor-

faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yakni adalah umur, jenis 

kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh.  Adapun beberapa 

gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu: Emfisema, Asma, Kanker 

paru-paru, Tuberkulosis (TBC), Bronkhitis, dan Influenza (flu). 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda 

miliki mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan atau 

buku tulis yang Anda miliki! 

Petunjuk kerja 
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Pertanyaan: 
 
1. Perhatikan gambar berikut. 

 

 
 

Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan definisi dari Volume tidal, Volume cadangan 

inspirasi, Volume cadangan ekspresi, Volume sisa, Kapasitas vital, dan Volume total! 

Jawab: 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses 

ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two 

Sray yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik 

untuk mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan 

fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, 

tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 

percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir 

kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama 

dengan baik. 

Teori Dasar 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 2) 
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Volume udara pernapasan pada manusia adalah jumlah udara pernapasan yang keluar 

masuk dengan melalui system pernapasan. Volume udara pernapasan pada manusia 

dapat di bedakan menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut. 

1. Volume tidal (tidal volume), yakni volume udara pernapasan biasa, besarnya 

kurang lebih 500 cc atau 500 ml. 

2. Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume) atau udara 

komplementer, yakni udara yang masih dapat di masukkan secara maksimal 

stelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. 

3. Volume cadangan ekspresi (expiratory reserve volume) atau udara suplementer, 

yakni udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan 

ekspirasi biasa, dan besarnya kurang lebih 1.500 c atau 1.500 ml. 

4. Volume sisa atau residu (residu volume) yakni volume udara yang masih tersisa 

didalam paru-paru stelah melakukan ekspirasi maksimal, dan besarnya kurang 

lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. 

5. Kapasitas vital (cital capacity), yakni volume udara yang dapat di keluarkan 

dengan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, dan 

besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 ml. kapasitas vital merupakan jumlah 

dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi. 

6. Volume total paru-paru (total lung, volume) yakni volume udara yang dapat 

ditampung oleh paru-paru dengan semaksimal mungkin, dan besarnya kurang 

lebih 4.500 cc atau 4.500 ml. volume total paru-paru merupakan jumlah dari 

volume sisa ditambahkan kapasitas vital. 

Pada umumnya manusia mampu bernapas antara 15-18 kali setiap 

menitnya. Namun, frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda-beda. Factor-

faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yakni adalah umur, jenis 

kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh.  Adapun beberapa 

gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu: Emfisema, Asma, Kanker 

paru-paru, Tuberkulosis (TBC), Bronkhitis, dan Influenza (flu). 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan atau 

buku tulis yang Anda miliki! 

 

Petunjuk kerja 
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Pertanyaan: 
1. Diketahui data volume udara pernapasan sebagai berikut. 

(1) Udara pernapasan biasa = 500 ml 

(2) Udara cadangan inspirasi = 1500 ml 

(3) Udara cadangan ekspirasi = 1500 ml 

Hitunglah berapakah kapasitas paru-paru tersebut! 

 

Jawab: 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi gangguan pada sistem pernapasan manusia. 

2. Menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan manusia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two Sray 

yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk 

mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya 

sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan 

pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif 

(kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. 

Teori Dasar 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 2) 
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Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses 

ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. 

Volume udara pernapasan pada manusia adalah jumlah udara pernapasan yang keluar 

masuk dengan melalui system pernapasan. Volume udara pernapasan pada manusia 

dapat di bedakan menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut. 

1. Volume tidal (tidal volume), yakni volume udara pernapasan biasa, besarnya 

kurang lebih 500 cc atau 500 ml. 

2. Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume) atau udara 

komplementer, yakni udara yang masih dapat di masukkan secara maksimal 

stelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. 

3. Volume cadangan ekspresi (expiratory reserve volume) atau udara suplementer, 

yakni udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan 

ekspirasi biasa, dan besarnya kurang lebih 1.500 c atau 1.500 ml. 

4. Volume sisa atau residu (residu volume) yakni volume udara yang masih tersisa 

didalam paru-paru stelah melakukan ekspirasi maksimal, dan besarnya kurang 

lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. 

5. Kapasitas vital (cital capacity), yakni volume udara yang dapat di keluarkan 

dengan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, dan 

besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 ml. kapasitas vital merupakan jumlah 

dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi. 

6. Volume total paru-paru (total lung, volume) yakni volume udara yang dapat 

ditampung oleh paru-paru dengan semaksimal mungkin, dan besarnya kurang 

lebih 4.500 cc atau 4.500 ml. volume total paru-paru merupakan jumlah dari 

volume sisa ditambahkan kapasitas vital. 

Pada umumnya manusia mampu bernapas antara 15-18 kali setiap 

menitnya. Namun, frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda-beda. Factor-

faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yakni adalah umur, jenis 

kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh.  Adapun beberapa 

gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu: Emfisema, Asma, Kanker 

paru-paru, Tuberkulosis (TBC), Bronkhitis, dan Influenza (flu). 

 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

Petunjuk kerja 
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3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan atau 

buku tulis yang Anda miliki! 

 

Pertanyaan: 
1. Perhatikan gambar berikut. 

 
Mengapa gambar diatas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi 

pernapasan? 

Jawab: 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses 

ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. 

Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Two Stay Two Sray yang 

dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati 

(membaca) permasalahan, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, peserta didik 

dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi 

dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan 

serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, 

disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang 

menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta 

mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. 

Teori Dasar 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 2) 
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Volume udara pernapasan pada manusia adalah jumlah udara pernapasan yang keluar 

masuk dengan melalui system pernapasan. Volume udara pernapasan pada manusia 

dapat di bedakan menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut. 

1. Volume tidal (tidal volume), yakni volume udara pernapasan biasa, besarnya 

kurang lebih 500 cc atau 500 ml. 

2. Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume) atau udara 

komplementer, yakni udara yang masih dapat di masukkan secara maksimal 

stelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. 

3. Volume cadangan ekspresi (expiratory reserve volume) atau udara suplementer, 

yakni udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan 

ekspirasi biasa, dan besarnya kurang lebih 1.500 c atau 1.500 ml. 

4. Volume sisa atau residu (residu volume) yakni volume udara yang masih tersisa 

didalam paru-paru stelah melakukan ekspirasi maksimal, dan besarnya kurang 

lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. 

5. Kapasitas vital (cital capacity), yakni volume udara yang dapat di keluarkan 

dengan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, dan 

besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 ml. kapasitas vital merupakan jumlah 

dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi. 

6. Volume total paru-paru (total lung, volume) yakni volume udara yang dapat 

ditampung oleh paru-paru dengan semaksimal mungkin, dan besarnya kurang 

lebih 4.500 cc atau 4.500 ml. volume total paru-paru merupakan jumlah dari 

volume sisa ditambahkan kapasitas vital. 

Pada umumnya manusia mampu bernapas antara 15-18 kali setiap 

menitnya. Namun, frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda-beda. Factor-

faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yakni adalah umur, jenis 

kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh.  Adapun beberapa 

gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu: Emfisema, Asma, Kanker 

paru-paru, Tuberkulosis (TBC), Bronkhitis, dan Influenza (flu). 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan atau 

buku tulis yang Anda miliki! 

 

 

Petunjuk kerja 
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Pertanyaan: 

1. Perhatikan Tabel dibawah. 

No. Gangguan/Penyakit Penyebab 
1. Emfisema .......................................................................... 
2. Asma .......................................................................... 
3. Kanker paru-paru .......................................................................... 
4. Tuberkulosis (TBC) .......................................................................... 
5. Bronkhitis .......................................................................... 
6. Influenza (flu). .......................................................................... 

 

Dari tabel diatas, jawablah Penyebab dari masing-masing Gangguan/Penyakit 

tersebut! 
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] 

 

 

 

Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi struktur jaringan organ pada sistem respirasi manusia. 

2. Menjelaskan jenis pernapasan manusia 

3. Menjelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada  manusia 

4. Menjelaskan proses pertukaran gas (O2 dan CO2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 1) 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery 

Learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta 

didik untuk mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan 

hasilnya di depan kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya 

dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, 

tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 

percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir 

kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama 

dengan baik. 

Tujuan Pembelajaran 
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Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini 

terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Adapun 

organ yang berperan dalam proses pernapasan yaitu hidung, tenggorokan, dan Paru-

paru. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi serta 

mengeluarkan napas atau ekspirasi. Sewaktu menarik napas, otot diafragma 

berkontraksi, dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-

otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot 

tersebut adalah mengem-bangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada 

berkurang dan udara masuk. 

Saat kamu mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot-otot tulang rusuk melemas. 

Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik se-hingga 

udara keluar. Jadi, hal yang perlu kamu ingat, bahwa udara mengalir dari tempat yang 

bertekanan besar ke tempat yang bertekanan lebih kecil. Berdasarkan organ yang 

terlibat dalam peristiwa inspi-rasi dan ekspirasi, orang sering menyebut pernapasan 

dada dan pernapasan perut. Sebenarnya pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi 

secara bersamaan. Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut 

akan masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk yang mengandung oksigen tersebut akan 

diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbondioksida 

akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) antara 

udara dan darah dalam paru-paru dinamakan pernapasan eksternal. 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan! 

 

 

Teori Dasar 

Petunjuk kerja 
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1. Tuliskan konsep defenisi dari sistem respirasi! 

Jawab: 

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

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

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

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

2. Berdasarkan gambar berikut, tuliskan nama organ sistem pernapasan serta 

fungsinya! 

 

 
 

Jawab: 

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

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

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

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

3.  
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Berdasarkan gambar diatas, jelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan 

perut! 

Jawab:  

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

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

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

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

4. Bagaimanakah proses pertukaran gas O2 dan CO2 dalam tubuh? 

Jawab: 

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

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

............ 
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Kelas                       : 

Kelompok               : 

Anggota Kelompok : 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

5. ........................ 

6. ........................ 

Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan Volume Udara Pernapasan manusia 

2. Menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan 

3. Mengidentifikasi gangguan pada sistem pernapasan manusia. 

4. Menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA 

(PERTEMUAN 2) 

 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery 

Learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta 

didik untuk mengamati (membaca) permasalahan, dan mempresentasikan 

hasilnya di depan kelas, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya 

dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan rasa ingin tahu, 

tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, 

percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir 

kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama 

dengan baik. 

Tujuan Pembelajaran 
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Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses 

ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. 

Volume udara pernapasan pada manusia adalah jumlah udara pernapasan yang keluar 

masuk dengan melalui system pernapasan. Volume udara pernapasan pada manusia 

dapat di bedakan menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut. 

7. Volume tidal (tidal volume), yakni volume udara pernapasan biasa, besarnya 

kurang lebih 500 cc atau 500 ml. 

8. Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume) atau udara 

komplementer, yakni udara yang masih dapat di masukkan secara maksimal 

stelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. 

9. Volume cadangan ekspresi (expiratory reserve volume) atau udara suplementer, 

yakni udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan 

ekspirasi biasa, dan besarnya kurang lebih 1.500 c atau 1.500 ml. 

10. Volume sisa atau residu (residu volume) yakni volume udara yang masih tersisa 

didalam paru-paru stelah melakukan ekspirasi maksimal, dan besarnya kurang 

lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. 

11. Kapasitas vital (cital capacity), yakni volume udara yang dapat di keluarkan 

dengan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, dan 

besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 ml. kapasitas vital merupakan jumlah 

dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi. 

12. Volume total paru-paru (total lung, volume) yakni volume udara yang dapat 

ditampung oleh paru-paru dengan semaksimal mungkin, dan besarnya kurang 

lebih 4.500 cc atau 4.500 ml. volume total paru-paru merupakan jumlah dari 

volume sisa ditambahkan kapasitas vital. 

Teori Dasar 
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Pada umumnya manusia mampu bernapas antara 15-18 kali setiap 

menitnya. Namun, frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda-beda. Factor-

faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yakni adalah umur, jenis 

kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh.  Adapun beberapa 

gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu: Emfisema, Asma, Kanker 

paru-paru, Tuberkulosis (TBC), Bronkhitis, dan Influenza (flu). 

 

 

1. Lakukan studi literatur baik media internet maupun buku-buku yang Anda miliki 

mengenai sistem respirasi! 

2. Kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompok! 

3. Tuliskan jawaban dengan ringkas dan jelas pada tempat yang disediakan atau 

buku tulis yang Anda miliki! 

Pertanyaan: 
 
2. Perhatikan gambar berikut. 

 

 
 

Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan definisi dari Volume tidal, Volume cadangan 

inspirasi, Volume cadangan ekspresi, Volume sisa, Kapasitas vital, dan Volume total! 

Petunjuk kerja 
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Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Diketahui data volume udara pernapasan sebagai berikut. 

(1) Udara pernapasan biasa = 500 ml 

(2) Udara cadangan inspirasi = 1500 ml 

(3) Udara cadangan ekspirasi = 1500 ml 

Hitunglah berapakah kapasitas paru-paru tersebut! 

 

Jawab: 

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

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

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

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

3. Perhatikan gambar berikut. 

 
Mengapa gambar diatas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi 

pernapasan? 

Jawab: 

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

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

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

4. Perhatikan gambar berikut. 

No. Gangguan/Penyakit Penyebab 
1. Emfisema .......................................................................... 
2. Asma .......................................................................... 
3. Kanker paru-paru .......................................................................... 
4. Tuberkulosis (TBC) .......................................................................... 
5. Bronkhitis .......................................................................... 
6. Influenza (flu). .......................................................................... 

 

Dari tabel diatas, jawablah Penyebab dari masing-masing Gangguan/Penyakit 

tersebut! 
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KUNCI JAWABAN LKS 

PERTEMUAN 1 

2. Jelaskan konsep defenisi dari sistem respirasi! (C2) SKOR 20 

Jawab: 

Pernapasan (Respirasi) adalah peristiwa menghirup oksigen dari udara yang akan 

digunakan untuk mengoksidasi makanan serta mengeluarkan sisa hasil oksidasi, 

yaitu karbon dioksida. 

2. Berdasarkan gambar berikut, tuliskan nama organ sistem pernapasan serta fungsinya! 

(C2) SKOR 20 

 

 
 

Jawab: 

A. Paru-paru, fungsi utamanya adalah untuk membantu oksigen dari udara yang 

dihirup mauk ke sel darah merah. Selain itu juga membantu tubuh untuk 

mengeluarkan gas CO2 ketika bernapas, dengan kata lain didalam Paru-paru 

terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. 

B. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dai bronkus ke alveoli. 

C. Hidung, berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, serta 

menghangatkan udara pernapasan. 

D. Mulut juga berfungsi membantu proses pernapasan selain itu dapat mengatur 

keluaran suara saat berbicara. 
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E. Trakea ( batang tenggorokan), berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran 

agar tidak masuk paru-paru jika kotoran tersebut tidak mampu ditangkap oleh 

cairan dari laring.  

F. Diafragma, memiliki fungsi utama membantu proses pernapasan. 

3. Perhatikan gambar berikut! (C2) SKOR 20 

 
Berdasarkan gambar diatas, jelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan 

perut! 

Jawab: 

a. Pernapasan Dada 

    Pernapasan dada terjadi karena otot antartulang rusuk berkontraksi sehingga 

rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Membesarnya 

rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru 

mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih 

besar daripada di dalam paru-paru, akibatnya udara masuk. Sebaliknya, saat otot 

antartulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga 

dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini paru-

paru mengempis sehingga udara keluar. 

b. Pernapasan Perut 

Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma 

berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. 

Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru.  Saat otot diafragma 

relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada akan 



159 
 

 

menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara dari 

paru-paru akan keluar. 

4. Bagaimanakah proses pertukaran gas O2 dan CO2 dalam tubuh? (C3) SKOR 40 

Jawab: 

Pernapasan luar (eksternal) merupakan pertukaran gas di dalam paru-paru. Oleh 

karena itu, berlangsung difusi gas dari luar masuk ke dalam aliran darah. Dengan 

kata lain, pernapasan luar merupakan pertukaran gas (O2 dan CO2) antara udara dan 

darah. Pada pernapasan dalam (inspirasi) (pertukaran gas di dalam jaringan tubuh) 

darah masuk ke dalam jaringan tubuh, oksigen meninggalkan hemoglobin dan 

berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Difusi oksigen keluar dari darah dan 

masuk ke dalam cairan jaringan dapat terjadi, karena tekanan oksigen di dalam cairan 

jaringan lebih rendah dibandingkan di dalam darah. Hal ini disebabkan karena sel-sel 

secara terus menerus menggunakan oksigen dalam respirasi selular. 

Nilai = Skor yang diperoleh X 100 

          Skor maksimum (100) 
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PERTEMUAN 2 

1. Perhatikan gambar berikut. (C2) SKOR 10 

 

 
 

Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan definisi dari Volume tidal, Volume 

cadangan inspirasi, Volume cadangan ekspresi, Volume sisa, Kapasitas vital, dan 

Volume total! 

Jawab: 

a) Volume tidal (tidal volume), yakni volume udara pernapasan biasa, besarnya 

kurang lebih 500 cc atau 500 ml. 

b) Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume) atau udara 

komplementer, yakni udara yang masih dapat di masukkan secara maksimal 

stelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. 

c) Volume cadangan ekspresi (expiratory reserve volume) atau udara suplementer, 

yakni udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan 

ekspirasi biasa, dan besarnya kurang lebih 1.500 c atau 1.500 ml. 

d) Volume sisa atau residu (residu volume) yakni volume udara yang masih tersisa 

didalam paru-paru stelah melakukan ekspirasi maksimal, dan besarnya kurang 

lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. 
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e) Kapasitas vital (cital capacity), yakni volume udara yang dapat di keluarkan 

dengan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, dan 

besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 ml. kapasitas vital merupakan jumlah 

dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi. 

f) Volume total paru-paru (total lung, volume) yakni volume udara yang dapat 

ditampung oleh paru-paru dengan semaksimal mungkin, dan besarnya kurang 

lebih 4.500 cc atau 4.500 ml. volume total paru-paru merupakan jumlah dari 

volume sisa ditambahkan kapasitas vital. 

2. Diketahui data volume udara pernapasan sebagai berikut. 

(1) Udara pernapasan biasa = 500 ml 

(2) Udara cadangan inspirasi = 1500 ml 

(3) Udara cadangan ekspirasi = 1500 ml 

Hitunglah berapakah kapasitas paru-paru tersebut! (C3) SKOR 25 

Jawab: 

Kapasitas vital = VT + VCI + VCE 

                       = 500+1500+1500 

                       = 3.500 mL 

Jadi, Kapasitas vital yaitu 3.500 mL 

3. Perhatikan gambar berikut. 

 
Mengapa gambar diatas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi 

pernapasan? (C3) SKOR 25 

Jawab: 
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Aktivitas berdasarkan gambar tersebut sangat berhubungan dengan faktor yang 

mempengaruhi frekuensi pernapasan karena frekuensi pernapasan pada orang yang 

melakukan banyak aktivitas lebih tinggi dari pada orang yang tidak pernah 

melakukan aktivitas atau orang yang jarang melakukan aktivitas. 

4. Perhatikan gambar berikut. (C4) SKOR 40 
No. Gangguan/Penyakit Penyebab 
1. Emfisema .......................................................................... 
2. Asma .......................................................................... 
3. Kanker paru-paru .......................................................................... 
4. Tuberkulosis (TBC) .......................................................................... 
5. Bronkhitis .......................................................................... 
6. Influenza (flu). .......................................................................... 

 

Dari tabel diatas, jawablah Penyebab dari masing-masing Gangguan/Penyakit 

tersebut! 

Jawab: 

No. Gangguan/Penyakit Penyebab 
1. Emfisema Rusaknya paru-paru akibat merokok. 
2. Asma Alergi terhadap debu, polusi, asap rokok, 

bulu hewan, dll 
3. Kanker paru-paru Akibat merokok baik perokok aktif maupun 

pasif 
4. Tuberkulosis (TBC) Disebabkan oleh bakteri Mycrobacterium 

tuberculosis. 

5. Bronkhitis Peradangan dan penebalan dinding pipa 
bronkial yang menjadi permanen, akibat 
asap rokok, polusi udara, dan gas beracun. 

6. Influenza (flu). Disebabkan oleh virus RNA yang 
menginfeksi saluran pernapasan. 

 

 

Nilai = Skor yang diperoleh X 100 

          Skor maksimum (100) 
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EVALUASI 

1. Berikut ini adalah alat-alat pernapasan yang berupa saluran. 

1) Trakea                        3) Bronkus                        5) Hidung 

2) Laring                         4) Paru-Paru 

Urutan proses masuknya udara dalam sistem pernapasan adalah.... 

a. 1-2-3-4-5                  c. 5-2-1-3-4                       e. 3-4-5-2-1 

b. 2-1-3-5-4                  d. 5-1-2-3-4 

2. Jaringan penutup yang mampu mencegah makanan masuk ke dalam saluran 

pernapasan adalah .... 

a. Glotis                 c. Pita Suara             e. Pleura 

b. Jakun                 d. Epiglotis 

3. Bagian paru-paru yang secara fungsional melaksanakan fungsi pertukaran gas 

adalah.... 

a. Bronkus             c. Alveolus              e. Gelambir 

b. Bronkiolus         d. Pleura 

4. Fungsi katup pangkal tenggorokan yaitu.... 

f. Membantu kita dalam menelan makanan 

g. Menutup saluran napas ketika menelan makanan 

h. Menutup tenggorokan ketika bernapas 

i. Menutup kerongkongan ketika menelan makanan 

j. Membuka kerongkongan ketika menelan makanan 

5. Saat makan sambil berbicara dapat menyebabkan tersedak, mengapa terjadi hal 

demikian.... 

a. Karena katup pada esofagus dan trakea sama-sama tertutup, sehingga makanan 

dapat masuk kedalam trakea 

b. Karena katup pada esofagus dan trakea sama-sama terbuka, sehingga makanan 

dapat masuk kedalam trakea 

c. Karena katup pada esofagus dan trakea salah satunya terbuka, sehingga makanan 

dapat masuk kedalam esofagus 
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d. Karena katup pada esofagus dan trakea sama-sama terbuka, sehingga makanan 

tidak dapat masuk kedalam trakea 

e. Karena katup pada esofagus dan trakea sama-sama tertutup, sehingga makanan 

dapat masuk kedalam trakea 

 

6. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut.... 

a. Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut 

melitbakan otot diafragma. 

b. Pernapasan dada melibatkan otot diafragma, dan pernapasan perut melitbakan otot 

antar tulang rusuk. 

c. Pernapasan dada melibatkan rusuk, dan pernapasan perut melitbakan diafragma. 

d. Pernapasan perut melitbakan diafragma, dan Pernapasan dada melibatkan rusuk. 

e. Pernapasan perut melitbakan otot perut, dan Pernapasan dada melibatkan dada. 

7. Di bawah ini adalah beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan: 

5) Otot diafragma mengerut, volume rongga dada mengecil, udara keluar. 

6) Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, 

tekanan udara turun, udara masuk. 

7) Otot diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, udara masuk. 

8) Otot antar tulang rusuk kendur, tulang rusuk turun, volume rongga dada 

mengecil, tekanan udara bertambah, udara keluar. 

Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernapasan dada adalah.... 

a. 1 dan 2             c. 2 dan 4            e. 3 dan 4 

b. 1 dan 3             d. 2 dan 3 

8. Kontraksi Otot antar tulang rusuk pada proses pernapasan manusia menyebabkan.... 

f. Tulang-tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar dan terjadi inspirasi. 

g. Tulang-tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan terjadi ekspirasi. 

h. Tulang-tulang rusuk mengendur, rongga dada membesar dan terjadi inspirasi. 

i. Tulang-tulang rusuk mengendur, rongga dada mengecil dan terjadi inspirasi. 

j. Diafragma mendatar, rongga dada membesar dan terjadi inspirasi. 

9. Pada proses pernapasan terjadi pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi didalam.... 
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a. Alveolus               c. Bronkiolus                e. Bronkus  dan Trakea 

b. Bronkus                d. Trakea 

10. Di alveolus paru-paru terjadi pertukaran gas secara.... 

a. Imbibisi                c. Endositosis               e. Tranpor aktif 

b. Difusi                   d. Osmosis 
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PEDOMAN PENILAIAN 
 

Nomor 
Soal 

Jawaban  Skor  Keterangan  

1. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

2. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

3. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

4. 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

5. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

6. 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

7. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

8. 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

9. 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

10. 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

 

 

Penilaian: Skor=  tu  X 100 

Keterangan: 

B = Jumlah item yang dijawab benar 

N = Jumlah item soal pilihan ganda 
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EVALUASI 

1. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

Volume kapasitas vital paru-paru pada manusia yaitu.... 

a. 500 mL                    c. 2.000 mL                e. 4.500 mL  

b. 1.500 mL                 d. 3.500 mL 

2. Udara yang masuk dan keluar (Udara inspirasi atau ekspirasi) sebagai alat pernapasan bisa disebut 

sebagai udara.... 

a. Tidal                         c. Komplementer       e. Residu 

b. Pernapasan              d. Cadangan 

3. Setelah ekspirasi kuat di dalam paru-paru masih terdapat volume udara.... 

a. Tidal                                          c. Cadangan ekspirasi                e. Cadangan inspirasi dan Tidal   

b. Cadangan inspirasi                 d. Residu 

4. Pada saat kita melakukan inspirasi sekuat-kuatnya maka, volume udara yang kita masukkan adalah.... 

f. Volume Tidal 

g. Volume Cadangan inspirasi                  

h. Volume Cadangan ekspirasi   

i. Volume Residu 
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j. Volume Pernapasan 

5. Perhatikan data volume udara pernapasan berikut! 

5) Volume tidal 500 mL 

6) Volume Cadangan inspirasi 1500 mL         

7) Volume Cadangan ekspirasi 1500 mL         

8) Volume Residu 100 mL 

Berdasarkan data tersebut, kapasitas total inspirasi adalah.... 

a. 4500 mL              c. 3600 mL             e. 500 mL 

b. 4000 mL              d. 1500 mL 

6. Faktor-faktor dibawah ini yang tidak mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang adalah.... 

a. Posisi tubuh         c. Jenis Kelamin         e. Umur. 

b. Suhu tubuh         d. Tinggi badan 

7. Penyakit pada sistem pernapasan akibat infeksi bakteri Mycrobacterium tuberculosis adalah.... 

a. Asma                                 c. TBC                  e. Batuk 

b. Kanker paru-paru           d. Bronkitis 

8. Adanya virus yang menimbulkan radang selaput mukosa saluran pernapasan menimbulkan 

penyakit.... 

a. Difteria              c. Pneumonia           e. Tonsilitis 

b. Influenza          d. Emfisema 

9. Seseorang memiliki penyakit keturunan. Penyakit tersebut bisa dikarenakan infeksi asap rokok, debu, 

polusi udara, bulu binatang, dan ketidakstabilan emosi. Penyakit apakah yang diderita orang 

tersebut.... 

a. TBC                  c.  Batuk             e. Bronkitis 

b. Flu                     d. Asma 

10. Pada serangga, pertukaran udara di sistem trakea bermuara di.... 

a. Alveolus                c. Trakealus             e. Kulitnya 

b. Bronkiolus            d. Stigma 
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PEDOMAN PENILAIAN 
 

Nomor 
Soal 

Jawaban  Skor  Keterangan  

1. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

2. 
A 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

3. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

4. 
E 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

5. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

6. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

7. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

8. 
B 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

9. 
D 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

10. 
C 1 

0 
Jawaban Benar 
Jawaban Salah 

 

 

Penilaian: Skor=  tu  X 100 

Keterangan: 

B = Jumlah item yang dijawab benar 

N = Jumlah item soal pilihan ganda 
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MATERI AJAR SISTEM RESPIRASI 

Kamu tentu telah mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. 

Tahukah kamu apakah fungsi bernapas? Fungsi bernapas adalah memasukkan oksigen 

dari udara yang akan digunakan untuk mengoksidasi makanan serta mengeluarkan sisa 

hasil oksidasi, yaitu karbon dioksida. Proses bernapas disebut juga proses respirasi. 

Proses bernapas akan berlangsung jika ditunjang oleh alat-alat pernapasan. Untuk itu, 

kali ini akan dibahas mengenai pernapasan, organ-organ pernapasan, serta beberapa 

gangguan yang berhubungan dengansistempernapasan. 
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             Diagram Alur Proses Pernapasan 

A. Organ-Organ Pernapasan 

Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini 

terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. 

Sebelum membahas sistem pernapasan lebih jauh, akan dijelaskan dahulu beberapa 

organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Kamu tentunya telah mengetahui 

organ apa saja yang berperan dalam proses pernapasan. Bisakah kamu 

menyebutkannya secara berurutan mulai dari bagian paling luar? Agar kamu lebih 

paham, pelajarilah uraian berikut. 

1. Hidung 

 

Rongga Hidung dan Tenggorokan 

Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya paling luar. Manusia 

menghirup udara melalui hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat 

rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang 

masuk dari debu atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian 

suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu 

kering ataupun terlalu lembap. 
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Udara bebas tidak hanya mengandung oksigen saja, namun juga gas-gas 

yang lain. Misalnya, karbon dioksida (CO2), belerang (S), dan nitrogen (N2). 

Gas-gas tersebut ikut terhirup, namun hanya oksigen saja yang dapat berikatan 

dengan darah. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indra 

pembau yang sangat sensitif. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat 

terhindar dari meng-hirup gas-gas yang beracun atau berbau busuk yang mungkin 

mengandung bakteri dan bahan penyakit lainnya. Dari rongga hidung, udara 

selanjutnya akan mengalir ke tenggorokan. 

2. Tenggorokan 

Tenggorokan merupakan bagian dari organ pernapasan. Tenggorokan 

berupa suatu pipa yang dimulai dari pangkal tengorokan (laring), batang 

tenggorokan (trakea), dan cabang batang tenggorokan (bronkus). 

a. Pangkal Tenggorokan (Laring) 

Setelah melewati hidung, udara masuk menuju pangkal tenggorokan (laring) 

melalui faring. Faring terletak di hulu tenggorokan dan merupakan persimpangan 

antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Setelah 

melalui laring, udara selanjutnya menuju ke batang tenggorokan (trakea). 
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Pangkal Tenggorokan 

 

 

 

  Pada batang tenggorokan ini terdapat suatu katup epiglotis. Katup ini bekerja 

dengan cara membuka jika bernapas atau berbicara dan menutup pada saat menelan 

makanan. Adanya katup tersebut, udara akan masuk ke paru-paru dan makanan akan 

menuju lambung. Kita jangan makan sambil berbicara, hal tersebut dapat 

mengakibatkan makanan masuk ke paru-paru dan tenggorokan. Oleh karenanya, 

hindarilah makan sambil berbicara. Pada laring, di bawah epiglotis, terdapat pita suara. 

etika udara melewati pita suara, pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Hal 

ini terjadi ketika kamu berbicara. 

b. batang tengorokan (Trakea)  

Batang tenggorokan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan terletak di 

depan kerongkongan. Batang teng-gorokan memanjang dari leher ke rongga dada atas. 

Di da-lam rongga dada, batang tenggorokan ini bercabang dua. Setiap cabangnya masuk 

menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 

c. Cabang Batang Tenggorokan (Bronkus) 

Cabang batang tenggorokan (bronkus) merupakan cabang dari trakea. Bronkus 

terbagi menjadi dua, yaitu yang menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. 

Bronkus bercabang lagi menuju bronkiolus. Masing-masing cabang tersebut berakhir 

pada gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya difusi 

oksigen ke dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus mengandung banyak kapiler 

darah. 

3. Paru-paru 

Tahukah kamu di mana letak paru-paru? Paru-paru ter-letak di dalam rongga dada. 

Antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. 
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Pem-batas ini bukan sekedar pembatas, tetapi berperan juga dalam proses pernapasan. 

 

 

Paru-paru Kiri dan Kanan 

Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru pada 

dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. 

Gelembung-gelembung tersebut disebut alveoli (tunggal: alveolus). Dalam alveoli inilah 

sesungguhnya terjadi pertukaran gas-gas. 

 

Pertukaran gas terjadi di alveoli 

Paru-paru kanan terdiri atas tiga belahan sedangkan paru-paru kiri hanya dua belahan. 

Paru-paru kanan lebih besar dibandingkan yang kiri. Agar lebih jelas, perhatikan 

olehmu gambar penampang sistem pernapasan manusia berikut ini. 

B. Proses Pernapasan 

Bagaimanakah manusia bernapas? Cobalah kamu tarik napas perlahan-lahan 

dan rasakan apa yang terjadi. Saat kamu bernapas, kamu menghirup udara melalui 

hidung. Udara yang kamu hirup mengandung oksigen dan juga gas-gas lain. Dari 
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hidung, udara terus masuk ke tenggorokan, kemudian ke dalam paru-paru. Akhirnya, 

udara akan meng-alir sampai ke alveoli yang merupakan ujung dari saluran. Oksigen 

yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung 

dalam darah yang ada di pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. 

Dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Selanjut-nya darah yang telah 

mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Tahukah kamu untuk apa darah 

mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh? Oksigen diperlukan untuk proses respirasi 

sel-sel tubuh. Gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses respirasi sel tubuh 

akan ditukar dengan oksigen. Selanjutnya, darah mengangkut karbon dioksida untuk 

dikembalikan ke alveolus paru-paru dan akan dikeluarkan ke udara melalui hidung 

saat kamu mengeluarkan napas. 

Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi serta 

mengeluarkan napas atau ekspirasi. Sewaktu menarik napas, otot diafragma 

berkontraksi, dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, 

otot-otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya kedua jenis otot 

tersebut adalah mengem-bangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada 

berkurang dan udara masuk. 

 

Proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida 
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Saat kamu mengeluarkan napas, otot diafragma dan otot-otot tulang rusuk melemas. 

Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik se-hingga 

udara keluar. Jadi, hal yang perlu kamu ingat, bahwa udara mengalir dari tempat yang 

bertekanan besar ke tempat yang bertekanan lebih kecil. 

 

Proses Pernapasan 

1. Jenis Pernapasan 

Berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa inspi-rasi dan ekspirasi, orang 

sering menyebut pernapasan dada dan pernapasan perut. Sebenarnya pernapasan dada 

dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian 

berikut. 

a. pernapasan  dada 

Pernapasan dada terjadi karena otot antartulang rusuk berkontraksi sehingga 

rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga 

dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. 

Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar dari pada di dalam 

paru-paru, akibatnya udara masuk. 
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Pernapasan Dada 

 

Sebaliknya, saat otot antartulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, 

volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini 

paru-paru mengempis sehingga udara keluar. 

b. Pernapasan Perut 

Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, 

rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk 

ke dalam paru-paru. 

 

 

Penapasan Perut 
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Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga 

dada akan menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara 

dari paru-paru akan keluar. 

2. Kapasitas Paru-paru 

Udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya proses pernapasan biasa 

dinamakan udara pernapasan atau volume udara tidal. Volume udara tidal orang 

dewasa pada pernapasan biasa kira-kira 500 mL 

Jika kamu menarik napas dalam-dalam maka volume udara yang dapat kita 

tarik mencapai 1500 mL. Udara ini dinamakan udara komplementer. Jika kamu 

mengembuskan napas sekuat-kuatnya, volume udara yang dapat diembus-kan juga 

sekitar 1500 mL. Udara ini dinamakan udara suplementer. 

Meskipun kamu telah mengeluarkan napas sekuat-kuatnya, tetapi masih ada 

sisa udara dalam paru-paru yang volumenya kira-kira 1500 mL. Udara sisa ini 

dinamakan udara residu. Sekarang, kamu dapat menghitung kapasitas vital paru-

paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah dari volume udara tidal, volume udara 

komplementer, dan volume udara suplementer. Selain itu, kamu juga dapat 

menghitung kapasitas total paru-paru yang merupakan jumlah dari kapasitas vital 

paru-paru dan udara residu. 

Selain menghirup udara melalui hidung, kamu juga dapat menghirup udara 

melalui mulut. Menurutmu, manakah cara yang lebih baik? Bernapas dengan hidung 

tentu lebih sehat dibandingkan menggunakan mulut. Udara yang masuk melalui 

hidung, disaring terlebih dahulu oleh rambut-rambut yang terdapat di dalam hidung 

sehingga udara tersebut lebih bersih. Kamu ingat bahwa dalam rongga hidung 

terdapat rambut-rambut dan selaput lendir untuk menyaring udara yang masuk. 

Volume udara pernapasan pada manusia adalah jumlah udara pernapasan yang keluar 
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masuk dengan melalui system pernapasan. Volume udara pernapasan pada manusia 

dapat di bedakan menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut. 

 

13. Volume tidal (tidal volume), yakni volume udara pernapasan biasa, besarnya 

kurang lebih 500 cc atau 500 ml. 

14. Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume) atau udara 

komplementer, yakni udara yang masih dapat di masukkan secara maksimal 

stelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. 

15. Volume cadangan ekspresi (expiratory reserve volume) atau udara suplementer, 

yakni udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan 

ekspirasi biasa, dan besarnya kurang lebih 1.500 c atau 1.500 ml. 

16. Volume sisa atau residu (residu volume) yakni volume udara yang masih tersisa 

didalam paru-paru stelah melakukan ekspirasi maksimal, dan besarnya kurang 

lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. 

17. Kapasitas vital (cital capacity), yakni volume udara yang dapat di keluarkan 

dengan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, dan 

besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 ml. kapasitas vital merupakan jumlah 

dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi. 
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18. Volume total paru-paru (total lung, volume) yakni volume udara yang dapat 

ditampung oleh paru-paru dengan semaksimal mungkin, dan besarnya kurang 

lebih 4.500 cc atau 4.500 ml. volume total paru-paru merupakan jumlah dari 

volume sisa ditambahkan kapasitas vital. 

Volume udara pada setiap orang memang berbeda-beda. Hal tersebut 

disebabkan oleh volume paru-paru setiap orang berbeda-beda. Volume par-paru 

dipengaruhi oleh factor genetic, aktivitas, olahraga, kondisi lingkungan, dan 

jenis kelamin. Orang yang sering berolahraga bisanya memiliki volume paru-

paru yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang jarang berolahraga. 

Orang yang tinggal di dataran tinggi dengan kadar oksigen yang rendah biasanya 

voume paru-paru lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di 

daerah dataran rendah. Laki-laki biasanya mempunyai volume paru-paru lebih 

besar dibandingkan dengan volume paru-paru pada wanita. 

C. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia 

Pada umumnya manusia mampu bernapas antara 15-18 kali setiap menitnya. 

Namun, frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda-beda. Factor-faktor yang 

mempengaruhi frekuensi pernapasan yakni adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, 

posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Sedangkan bayi dan balita mempunyai frekuensi 

berapas yang lrbih tinggi jika dibandingkan dengan orang dewasa. Sedangkan frekuensi 

pada wanta umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki, pasalnya wanita 

memiliki volume paru-paru yang lebih kecil dari laki-laki. Namun apabila dilihat dari 

banyaknya kegiatan, frekuensi pernapasan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan 

wanita. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki lebih banyak beraktivitas. Semakin 

tinggi suhu tubuh maka semakin tinggi pula frekuensi pernapasannya. Pada posisi tubuh 

berdiri, frekuensi pernapasan lebih tinggi dari pada posisi duduk atau tiduran. 

Sedangkan frekuensi pernapasan pada orang yang melakukan banyak aktivitas lebih 

tinggi dari pada orang yang tidak pernah melakukan aktivitas atau orang yang jarang 

melakukan aktivitas 
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D. Gangguan pada Sistem Pernapasan 

Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami 

gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau 

kelainan yang menyerang sistem pernapasan ini dapat menyebabkan terganggunya 

proses pernapasan. 

Berikut adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 
1. Emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami 

pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. 

2. Asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran per-napasan yang disebabkan 

oleh alergi, seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. 

Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau 

keadaan dingin. 

3. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu yang paling berbahaya. 

Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-

kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru 

adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru 

dan kerusakan paru-paru. 

4. Tuberkulosis (TBC), merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada 

dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat 

menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan kuncup atau 

mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering 

terengah-engah. 

5. Bronkhitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat 

infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir 

yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak 

napas. 

6. Influenza ( flu), merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. 

Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. 
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