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PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMP KELAS IX  PADA MATERI 

SEL SARAF DAN GERAK REFLEKS MELALUI MEDIA SEL SARAF DAN 

MEKANISME GERAK REFLEKS  

3 DIMENSI PLUS 

 

ABSTRAK 

 

Materi saraf dan mekanisme gerak refleks merupakan materi pembelajaran 

IPA di SMP kelas IX. Pada umumnya materi tersebut disampaikan oleh guru dengan 

menggunakan media gambar untuk menerangkan struktur dan mekanisme gerak 

refleks. Penggunaan media tersebut sejauh ini kurang efektif dalam pembelajaran 

karena tidak memberikan visualisasi secara kompleks begitu juga dengan mekanisme 

gerak refleks dengan penjelasan gambar kurang memberikan pengalaman belajar. 

Sehingga perlu digunakan model pembelajaran 3 dimensi agar struktur sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks dapat divisualkan secara detil dengan tujuan  untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi saraf dan mekanisme gerak refleks. 

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilakukan terhadap 17 siswa putra di kelas IX SMPIT Bahtera 

Insani, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. PTK ini terdiri atas 2 tahapan yaitu 

siklus I yang menggunakan media gambar dan siklus II yang menggunakan media 

model 3 dimensi. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil pada siklus I 

ketuntasan belajar siswa yaitu 12%. Hal itu karena dengan media gambar file ppt 1 

dimensi, objek kurang teramati secara kompleks karena wujudnya tidak ada. Selain 

itu, gerak refleks yang menerangkan tahapan interaksi sulit untuk divisualkan 

prosesnya. Sedangkan pada siklus II dengan menggunakan model 3 dimensi plus 

ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 100% karena sel saraf dan mekanisme 

gerak refleks nyata objeknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan siklus II 

dengan menggunakan model sel saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi plus 

mampu meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks dengan persentase peningkatan pemahaman sebesar 88% 

dari hasil siklus I. 

 

Kata Kunci: Sel saraf, gerak refleks,dan model 3 dimensi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saraf dan mekanisme gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur 

saraf yang sederhana. Jalur saraf ini terbentuk hubungan antara neuron sensorik, 

interneuron, dan neuron motorik. Saraf dan mekanisme gerak refleks terjadi 

sangat cepat dan bukan terjadi karena kesadaran maupun kemauan diri sendiri 

sehingga respon yang hasilkan berifat otomatis tanpa mendapat kontrol dari otak. 

Pada gerak refleks, impuls berjalan pendek atau singkat diawali dari reseptor 

penerima diteruskan ke saraf sensori kemudian menuju ke saraf pusat diterima 

saraf penghubung, tanpa melalui kontrol otak, impuls diteruskan ke saraf motorik 

dan berakhir pada efektor.  

Menurut Sutrisno (2010), proses pembelajaran di sekolah pada umumnya 

menampilkan visualisasi dalam bentuk gambar maya ataupun gambar cetak yang 

merupakan media satu dimensi. Media tersebut cukup efektif tetapi siswa kurang 

dapat memahami mekanisme dari saraf dan mekanisme gerak refleks yang 

memperlihatkan hubungan neuron-neuron. Untuk lebih memahamkan siswa 

terhadap materi tersebut maka perlu dibuat media yang lebih jelas 

menggambarkan struktur kompleks saraf dan mekanisme gerak refleks yaitu 

dengan membuat model saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi plus.  

Media pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam 

mencapai kerbehasilan dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu 

yang dapat  dijadikan sebagai sarana penghubung  untuk menyampaikan pesan 

yang harus dicapai siswa dalam kegiatan belajar. Banyak media untuk 

menunjang kegiatan belajar dan salah satu media pembelajaran paling efektif 

bagi siswa adalah media tiga dimensi. Selama ini pihak sekolah jarang 

menyediakan media 3 dimensi tersebut karena harganya yang relatif mahal. 

Dengan adanya masalah tersebut, maka seorang guru dituntut lebih kreatif 

dan inovatif dalam menciptakan media pembelajaran memberikan kemudahan 

bagi siswa dalam memahami pelajaran. Hal ini karena tuntutan kompetisi sudah 

menjadi dinamika. Guru dituntut merancang pembelajaran yang kreatif dan 
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inovatif guna kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu untuk 

memahamkan siswa SMP mengenai materi saraf dan mekanisme gerak refleks 

maka perlu dibuat model pembelajaran sarafdan mekanisme gerak refleks dengan 

menggunakan bahan yang sederhana sehingga akan lebih ekonomis tetapi tetap 

dapat menampilkan struktur secara terperinci. Misalnya dengan menggunakan 

biji-bijian, bonggol, dan limbah anorganik. Segala sesuatu yang baru, sederhana, 

realistis, unik dan bermanfaat tentu akan menarik perhatian siswa sehingga 

membuat mereka memperhatikan setiap materi yang disampaikan dan materi 

mengenai saraf dan mekanisme gerak refleks pun akan mudah dipahami. 

 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini adalah : 

1. Dapatkah visualisasi sel saraf dan mekanisme gerak refleks melalui model 3 

dimensi plus meningkatkan pemahaman siswa tentang sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks ? 

2. Berapa persen peningkatan pemahaman siswa tentang sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks dengan bantuan model 3 dimensi plus  tersebut ? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat efektifitas visualisasi sel saraf dan mekanisme gerak 

refleks melalui model 3 dimensi plus untuk meningkatkan pemahaman siswa 

tentang saraf dan mekanisme gerak refleks.  

2. Mengetahui persentase peningkatan pemahaman siswa tentang sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks dengan bantuan model 3 dimensi plus tersebut. 

 

D. Luaran 

 Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah model sel saraf dan sistem 

gerak refleks 3 dimensi plus dan sumber informatif belajar bagi siswa SMPIT 

Bahtera Insani kelas IX. 
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E. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman siswa berkaitan saraf dan mekanisme gerak 

refleks dan mengetahui struktur-struktur neuron secara terperinci.   

2. Membantu guru dalam kegiatan pembelajaran materi sistem gerak. 

3. Memacu kreatifitas guru untuk meciptakan media pembelajaran sederhana. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Penelitian yang  Relevan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2011) yaitu “Peningkatan 

Pemahaman Siswa SMA Kelas XI pada Materi Pembelajaran Struktur dan Fungsi 

Membran Plasma Melalui Model Tiga Dimensi” bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan model membran 3 dimensi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi pembelajaran struktur dan fungsi membran plasma dan mengetahui persentase 

kenaikan pemahaman siswa setelah meteri tersebut disampaikan dengan model 

membran 3 dimensi.  

 Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang dilakukan di SMAN I Rongkop. PTK ini terdiri atas 2 

tahapan yaitu siklus I yang menggunakan media gambar dan siklus II yang 

menggunakan media model 3 dimensi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil pada 

siklus I  ketuntasan belajar klasikal siswa yaitu 50%. Hal itu karena dengan gambar 

kompleksitas membran plasma tidak bisa teramati. Sedangkan pada siklus II dengan 

menggunakan model 3 dimensi ketuntasan belajar klasikal siswa meningkat menjadi 

100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 3 dimensi membran plasma mampu 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran struktur dan fungsi 

membran plasma dengan persentase peningkatan pemahaman sebesar 50%. 

B. Tinjuan Teori 

1. Sistem Saraf 

 Sistem saraf mempunyai tiga fungsi yang saling tumpang-tindih, yaitu input 

sensoris, integrasi, dan output motoris. Input: penghantaran atau konduksi sinyal dari 

reseptor, misal sel-sel pendeteksi cahaya di mata ke pusat integrasi, integrasi: proses 

penerjemahan yang berasal dari stimulasi reseptor sensorisoleh lingkungan, 

kemudian dihubungkan dengan respon tubuh yang sesuai Integrasi dilakukan dalam 

sistem saraf pusat/ SSP (central nervous system/ CNS), yaitu otak dan sumsum 

tulang belakang (vertebrata), dan output motoris: penghantaran sinyal dari pusat 

integrasi (SSP) ke sel-sel efektor, sel-sel otot atau sel kelenjar yang 

mengaktualisasikan respons tubuh terhadap stimulus tersebut. Sinyal dihantarkan 
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oleh saraf (nerve) (Gambar 1). Saraf yang menghubungkan sinyal motoris dan 

sensoris antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh lain secara bersamaan disebut 

sistem saraf tepi/ SST (peripheral nervous system/ PNS). Dari reseptor ke efektor, 

informasi dikomunikasikan dari reseptor ke efektor dalam satu saraf dari satu neuron 

ke neuron berikutnya melalui kombinasi sinyal listrik dan sinyal kimiawi (Campbell 

dkk, 2004). 

 

Gambar 1. Struktur Sel Saraf (Campbell dkk, 2004). 

 

2. Sel Pada Sistem Saraf 

 Menurut Anonim (2013), neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang 

terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. 

a. Badan sel atau perikarion, suatu neuron mengendalikan metabolisme 

keseluruhan neuron. Bagian ini tersusun dari komponen berikut: Satu nucleus 

tunggal, nucleolus yang menonjol dan organel lain seperti konpleks golgi dan 

mitochondria, tetapi nucleus ini tidak memiliki sentriol dan tidak dapat 

bereplikasi. Badan nissi, terdiri dari reticulum endoplasma kasar dan ribosom-

ribosom bebas serta berperan dalam sintesis protein. Neurofibril yaitu 

neurofilamen dan neurotubulus yang dapat dilihat melalui mikroskop cahaya 

jika diberi pewarnaan dengan perak. 

b. Dendrit adalah perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek 

serta berfungsi untuk menghantar impuls ke sel tubuh. 

c. Akson adalah suatu prosesus tunggal, yang lebih tipis dan lebih panjang dari 

dendrite. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke 

sel lain (sel otot atau kelenjar) atau ke badan sel neuron yang menjadi asal 

akson. 
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3. Mekanisme Gerak Refleks 

 Refleks sentakan (Gambar II) lutut disebabkan oleh ketukan pada tendon 

yang berhubungan dengan kuadrisep. Reseptor sensoris mendeteksi peregangan 

mendadak pada otot kuadrisep (ekstensor) paha. Neuron sensoris mengirimkan 

informasi ke sinapsis dengan neuron motoris pada sumsum tulang belakang. Neuron 

motoris mengirimkan sinyal ke otot kuadrisep untuk berkontraksi, yang 

menyentakkan kaki bagian bawah ke arah depan. Hanya dua jenis neuron (sensoris 

dan motoris) yang memperantarai kerja refleks yang sesungguhnya, akan tetapi 

neuron sensoris dari kuadriseps juga berkomunikasi dengan interneuron di sumsum 

tulang belakang. Selanjutnya interneuron menghambat neuron motoris yang 

mengirimkan sinyal ke otot kaki yang berbeda (fleksor), yang kerjanya berlawanan 

dengan otot kuadrisep. Inhibisis ini mengahambat fleksor sehingga tidak 

berkontraksi, yang akan menahan kerja kuadrisep (Campbell dkk, 2004).  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Gerak Reflek 

(http://biologimediacentre.com/sistem-koordinasi-saraf-1/) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://biologimediacentre.com/sistem-koordinasi-saraf-1/
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4. Media Pembelajaran 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim 

menuju penerima (Heinich, 2002; Ibrahim, 1997; Ibrahim, 2001). Media merupakan 

salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan (Criticos, 1996). Proses pembelajaran mengandung lima 

komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan pembelajaran, media 

pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran.  

         Media pembelajaran adalah media yang dapat menyampaikan pesan 

pembelajaran atau mengandung muatan untuk membelajarkan seseorang. Peran 

media pembelajaran menurut Smaldino dalam  Prawiradilaga (2008:64) diantaranya : 

a. Diatur Pengajar (instructor-directed) 

Media pembelajaran yang diatur pengajar dan menjadi bagian dari penyajian 

materiyang disajikan oleh pengajar tersebut. 

b. Diatur Peserta Didik (learner-directed) 

Media pembelajaran yang difungsikan oleh peserta didik itu sendiri karena ia merasa 

bahwa ia ingin terlibat langsung dalam kegiatan belajarnya.  

Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Schramm 

(1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan, National 

Education Associaton (1969) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah 

sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi 

perangkat keras. Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, 

perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses 

belajar pada diri peserta didik untuk mencapai tujuan belajar (Sudrajat,2008). 

Moedjiono (1992) mengatakan bahwa media sederhana tiga dimensi memiliki 

kelebihan-kelebihan, yaitu: memberikan pengalaman secara langsung, penyajian 

secara kongkrit dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan obyek secara utuh 

baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi 

secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Sedangkan 

kelemahan-kelemahannya yaitu: tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang 

besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatannya rumit. 



 

8 
 

5.  Nilai Hasil Belajar 

Fitriani (2015) dalam Abdurahman (2012) mengemukakan hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui  kegiatan belajar. Hasil 

belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri anak dan faktor 

yang berasal dari lingkungan. 

Purwanto (1997) dalam Widyaningrum (2010) mengemukakan bahwa nilai 

hasil belajar merupakan hasil nyata yang telah dicapai setelah seseorang mangadakan 

suatu usaha kegiatan belajar. Melakukan latihan-latihan yang sengaja sehingga yang 

bersangkutan berubah, sedangkan perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang 

dilakukan dengan kesadaraan sehingga dapat memberikan kearah kemampuan 

kecakapan dalam rangka mencapai tujuan. 

 Menurut Jihad dan Haris (2012), untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan 

evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa, maka pendidik harus menggunakan alat atau metode 

tertentu yang disebut tes. Menurut Arikunto (1996) dalam Widyaningrum (2010), tes 

adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengatur ketrampilan, pengetahuan, intelegensia, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu. Tes nilai hasil belajar harus dilakukan bersama-sama dalam 

kondisi yang seragam, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok. 

Kemajuan prestasi siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu 

pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian penilaian hasil 

belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik menyangkut 

pengetahuan, sikap dan keterampilan (Jihad dan Haris, 2012). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode yang dilakukan pada karya tulis ini adalah penelitian dengan 

membuat model sel saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi plus dan 

melakukan penelitian tindakan kelas di SMPIT Bahtera Insani, Bintan, 

Kepulauan Riau. 

Alat-alat yang digunakan untuk membuat model saraf dan mekanisme 

gerak refleks 3 dimensi plus ini adalah sebagai berikut: mesin bor listrik, glue 

gun,  pisau stainless, gergaji besi, gergaji kayu, gunting, obeng,  kuas cat, dan 

alat penyemprot cat. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah: Tempurung kelapa 

gading, biji ketapang, serabut kelapa, bonggol jagung, kain terplak, tempurung 

kelapa, kawat, amplas, cat minyak, dinamo 12 volt, baterai, solasi hitam, kabel 

listrik, kardus, cat minyak, karet, selang Air Conditioner (AC),  dan lem batang. 

A. Cara Pembuatan Model Sel Saraf dan Mekanisme Gerak Refleks 

Cara pembuatan model sel saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi 

adalah sebagai berikut: 

 Struktur neuron 

1. Bonggol jagung muda dipotong 10 cm, lalu diberi lubang pada bagian 

tengahnya menggunakan potongan selang AC, dicat semprot untuk 

dijadikan sel schwann . 

2. Biji mangga dan biji alpukat  dicat dan dibentuk menjadi badan sel saraf . 

3. Biji mangga dan biji alpukat dipasang potongan kabel pendek untuk 

membentuk dendrit yang bercabang dengan menggunakan lem tembak. 

4. Selang AC/Kabel sebagai akson dipotong 30 cm kemudian dimasukkan ke 

bagian tengah bonggol-bonggol jangung sampai ujung biji mangga, 

kemudian diberi perekat dengan lem tembak.  

5. Ujung lainnya pada akson dibuat bercabang menggunakan potongan kabel 

pendek yang dibalut solasi listrik  

6. Bagian sinapsis dan ujung dendrit sel saraf lain dihubungkan dengan solasi. 

7. Sel saraf yang dibentuk antara lain sel saraf sensorik, motorik, dan 

konektor. 
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 Sumsum tulang belakang 

1. Bentuk gambar sumsum tulang belakang pada permukaan triplek. 

2. Potong bagian yang digambar sumsum tulang belakang.  

3. Buat alur saraf sensorik, saraf konektor, dan saraf motorik. 

Reseptor dan efektor 

1. Rangkai beberapa spons cuci piring menggunakan kardus dan lem 

sehingga membentuk reseptor kulit. 

2. Bentuk potongan kardus menyerupai otot polos, lalu di cat. 

Rancangan gerak refleks.  

1. Hubungkan masing-masing kabel (akson dan dendrit) satu dan lainnya, 

lalu isoalsi listrik. 

2. Pasang dinamo pada bagian jaringan otot sehingga memungkinkan 

terjadinya gerakan 

3. Pasang baterai pada bagian reseptor yang telah terhubung dengan kabel 

listrik dan sakelar. 

 

B. Cara Pengambilan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Menurut Depdiknas 

(1999) dalam Widyaningrum (2010) model penelitian yang digunakan 

mengacu pada model cyclical dengan 4 tahapan yaitu: merencanakan, 

melakukan tindakan serta mengamati dan merefleksi. Penelitian ini bersifat 

siklik yang berarti tindakan berikutnya diusahakan lebih baik dari tindakan 

sebelumnya. Adapun tahap-tahap dari suatu siklus dalam penelitian tindakan 

kelas dapat digambarkan sebagai berikut: 

Plan (rencana)               Action dan Observation             Refleksi 

  

…  Refleksi            Action dan Observation                Revised plan 

Gambar 2: Spiral PTK Depdiknas, 1999 

Subyek penelitian ini adalah siswa SMPIT Bahtera Insani. 

Prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut: 
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1. Siklus I 

a.Perencanaan 

1). Membuat skenario pembelajaran yang akan diterapkan. 

2). Menyusun instrumen penelitian yang terdiri atas instrumen perangkat 

 pembelajaran dan instrumen monitoring. 

b. Pelaksanaan 

1). Pada pertemuan I (dalam waktu 90 menit) yang perlu dilakukan  

 peneliti adalah: 

a) Menyampaikan materi mengenai sistem saraf dan tanpa  

 menggunakan model, hanya dengan gambar. 

b) Memberikan soal-soal mengenai sel saraf dan gerak refleks. 

c. Mengevaluasi hasil pengerjaan soal oleh siswa pada siklus I. 

d. Refleksi 

Pembelajaran pada siklus I dianalisis untuk dilakukan perbaikan 

yang diterapkan pada siklus selanjutnya. Peneliti mengamati hal-hal 

yang kurang untuk dicari pemecahannya demi perbaikan pembelajaran 

pada siklus selanjutnya. 

 2. Siklus II 

a. Perencanaan  

Pada siklus kedua ini langkah-langkah perencanaan  tindakan  

adalah  sama.   

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan ini sesuai skenario pembelajaran siklus II 

yang telah mendapatkan rekomendasi dari hasil refleksi siklus I, secara 

rinci pelaksanaannya sebagai berikut: Pada pertemuan I (dalam waktu 90 

menit) yang perlu dilakukan peneliti adalah menyampaikan materi 

mengenai sarafdan mekanisme gerak refleks dengan menggunakan 

model. 

c. Mengevaluasi hasil pengerjaan soal oleh siswa pada siklus II 

d. Refleksi  

Seluruh data yang diperoleh selama kegiatan berlangsung 

dianalisis dan diolah. Hasil dari refleksi siklus II ini selanjutnya 
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dibandingkan dengan hasil pada siklus I, sehingga  dapat digunakan 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. 

3. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: 

1. Model sel saraf dan mekanisme gerak refleks  3 dimensi plus. 

2. Soal-soal mengenai saraf dan mekanisme gerak refleks. 

4. Indikator Keberhasilan 

           Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah adanya peningkatan 

nilai hasil belajar siswa pada akhir penelitian yang diindikasikan dengan 

ketuntasan belajar klasikal yaitu bila prestasi belajar siswa tersebut 

sekurang-kurangnya 85% dari seluruh jumlah siswa mencapai nilai  60 ke 

atas Depdikbud (1997) dalam Widyaningrum (2010). 

 5. Teknik Analisis Data 

           Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa diketahui 

berdasarkan hasil evaluasi pada siklus pertama pertama dan kedua yang 

dicirikan dengan ketuntasan belajar individu dan ketuntasan belajar klasikal. 

Menurut Sugiyono (2007) dalam Widyaningrum (2010) Ketuntasan belajar 

individu dihitung dengan menggunakan rumus: 

                       K1  =  ΣS   x 100% 

                                 SM 

        Dengan ketentuan: 

K1 = Persentase ketuntasan belajar individu siswa, S = Skor yang 

diperoleh siswa, SM = Skor maksimal 

 

Ketuntasan belajar Klasikal dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                      n 

                     K2  =  Σ Bi   x 100% 

                                i=1  

                                 N 

Dengan ketentuan:  

K2 = Persentase Ketuntasan belajar Klasikal, Bi = Siswa yang tuntas 

belajar individu, N  = Banyaknya siswa dalam satu kelas 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPIT BAHTERA INSANI, Kabupaten 

Bintan  terhadap 17 siswa putra SMPIT Bahtera Insani kelas IX pada mata 

pelajaran IPA Terpadu dengan pokok bahasan sel saraf dan mekanisme gerak 

refleks. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu siklus I dan siklus II yang 

dilaksanakan pada tanggal 04 September 2017. Siklus I dilaksanakan pada jam 

kesatu dan kedua, sedangkan siklus II pada jam ketujuh dan kedelapan. Berikut 

adalah hasil penelitian yang telah disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Siklus 1 dan Siklus II 

Keterangan:  

KKM = 60 

* = Siswa Belum Tuntas 

 

 

No Nama Siswa 
Skor 

Siklus I 

Ketuntasan 

(%) 

Skor 

Siklus II 

Ketuntasan

(%) 
1 AHMAD DANI 40* 40 90 90 

2 ALFINTIAN MEBI PRATAMA 20* 20 80 80 

3 ANUGRAH PRATAMA  40* 40 85 85 

4 ARDI HENDRI 40* 40 80 80 

5 DODY DWI PRAYOGO 30* 30 75 75 

6 FACHRUDDIN ARROZI 20* 20 65 65 

7 FAIZ AR-RACHMAN 55* 55 70 70 

8 HAFIZH AMIRUL HIZYAM 40* 40 90 90 

9 LA ODE ILHAM 50* 50 80 80 

10 MUHAMMAD NAUFAL HAKIM 40* 40 95 95 

11 MUHAMMAD RIDHO MAULANA 30* 30 85 85 

12 MUHAMMAD RISKY FIRDAUS 45* 45 85 85 

13 RASIKH KHALIL PASHA 80 80 90 90 

14 TEGUH GUSTI ERLANGGA 50* 50 90 90 

15 TRINO ANGGARA 

YUDYAHARTANTO 
65 65 95 95 

16 ARJUNA RAMADHANY SYARIF 50* 50 75 75 

17 
RAJA OKTAFIRANSYAH  

50* 50 75 75 

 Ketuntasan Belajar  12% 100% 
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B. Pembahasan 

1. Siklus I 

 Pada awal kegiatan ini, peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang 

berupa Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP) tentang sistem saraf (mekanisme 

gerak refleks) dan instrumen penelitian. Kegiatan penyusunan RPP bermaksud 

untuk merumuskan tujuan pembelajaran, batasan konsep materi, dan langkah-

langkah penyajian materi. Adapun isntrumen penelitian yang digunakan pada 

pembelajaran siklus I berupa penyajian materi sistem saraf dengan menggunakan 

media file ppt dan soal uji tes siklus I. 

 Pembelajaran siklus I dilakukan pada tanggal 04 September 2017 terhadap 17 

orang siswa kelas IX Ikhwan (putra) pada jam pertama dan kedua. Pada tahapan 

ini peneliti menyampaikan materi sesuai sekenario pembelajaran yang tertuang 

dalam RPP. Materi sel saraf dan mekanisme gerak saraf divisualisasikan melalui 

gambar-gambar untuk menjelaskan struktur dan tahapan mekanisme terjadinya 

gerak refleks pada tubuh. Setelah penjelasan materi, selanjutnya dilakukan diskusi 

dan tanya jawab. 

 Pada akhir pembelajaran dilakukan kegiatan refleksi untuk mengajak siswa 

menyimpulkan secara bersama-sama dengan bimbingan guru. Selanjutnya siswa 

diberikan 10 soal uji siklus 1 materi sel saraf dan mekanisme gerak refleks yang 

terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 5 sola esai. Pemberian soal uji siklus I ini 

betujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa sehingga dapat diketahui tingkat 

pemahaman mereka terhadap materi yang telah disajikan pada siklus I.  

 Berdasarkan hasil uji siklus I yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

rata-rata kelas yang diperoleh adalah 44 dengan ketuntasan belajar siswa adalah 

12% (lihat Tabel 2). Pada uji siklus I ini siswa yang tuntas berjumlah 2 orang 

(12%) orang sedangkan siswa yang tidak tuntas berjumlah 15 (88%) orang. 

Penentuan tuntas atau tidaknya siswa mengacu pada kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) pelajaran IPA yaitu dengan skor 60. Sehingga dapat diketahui 

berdasarakan hasil uji siklus I menunjukan tingkat pemahaman siswa dalam 

materi sel saraf dan mekenisme gerak rafleks masih sangat rendah.  

 Tingkat pemahaman yang rendah dari uji siklus I sangat dipengaruhi dari 

penggunaan media pembelajaran. Media file ppt dan gambar ternyata belum 

mampu memberikan visualisai struktur dan mekanisme gerak refleks secara baik, 
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sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Hasil yang 

diperoleh dari pembelajaran siklus I akan dievaluasi, kemudian dilakukan 

perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

    Tabel 2. Hasil Penilaian Siklus 1  

    Keterangan: *= Siswa Belum Tuntas 

 

2. Siklus II 

 Persiapan kegiatan pada siklus II sama dengan kegiatan pada siklus I, hanya 

saja instrumen yang akan digunakan berbeda dari sebelumnya. Adapun istrumen 

penelitian yang digunakan pada pembelajaran siklus II berupa model sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks 3 dimensi plus dan soal uji tes siklus II. 

 Pembelajaran siklus II dilakukan pada waktu yang sama yaitu tanggal 04 

September 2017 terhadap 17 orang siswa kelas IX Ikhwan (putra) namun pada 

jam ketujuh dan kedelapan. Pada tahapan ini peneliti mengawali dengan 

memberikan apersepsi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. 

Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan materi dengan menggunakan model 

No Nama Siswa Skor Siklus I 
Ketuntasan 

(%) 

1 AHMAD DANI 40* 40 

2 ALFINTIAN MEBI PRATAMA 20* 20 

3 ANUGRAH PRATAMA  40* 40 

4 ARDI HENDRI 40* 40 

5 DODY DWI PRAYOGO 30* 30 

6 FACHRUDDIN ARROZI 20* 20 

7 FAIZ AR-RACHMAN 55* 55 

8 HAFIZH AMIRUL HIZYAM 40* 40 

9 LA ODE ILHAM 50* 50 

10 MUHAMMAD NAUFAL HAKIM 40* 40 

11 MUHAMMAD RIDHO MAULANA 30* 30 

12 MUHAMMAD RISKY FIRDAUS 45* 45 

13 RASIKH KHALIL PASHA 80 80 

14 TEGUH GUSTI ERLANGGA 50* 50 

15 TRINO ANGGARA YUDYAHARTANTO 65 65 

16 ARJUNA RAMADHANY SYARIF 50* 50 

17 RAJA OKTAFIRANSYAH RAMADHAN 50* 50 

 Nilai rata-rata siswa 44 

 Ketuntasan Belajar  12% 
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sel saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi plus. Dengan media ini, siswa 

dapat mengamati langsung wujud sel saraf 3 dimensi. Siswa lebih mudah 

mengingat nama dan mampu menjelaskan fungsinya dari tiap-tiap struktur sel 

saraf karena objeknya nyata. Selain itu siswa juga dapat melihat secara langsung 

mekanisme gerak refleks yang melibatkan koneksi antar sel-sel saraf, saraf pusat, 

dan otot. 

 Pada akhir pembelajaran peneliti melakukan refleksi dengan mengajak siswa 

menyimpulkan materi bersama-sama. Selanjutnya siswa diberikan 10 soal uji 

siklus II materi sel saraf dan mekanisme gerak refleks yang terdiri dari 5 soal 

pilihan ganda dan 5 sola esai. Hasil uji siklus II disajikan dalam Tabel 3. 

    Tabel 3. Hasil Penilaian Siklus II  

Keterangan:  

KKM = 60 

* = Siswa Belum Tunta 

 

 

No Nama Siswa Skor Siklus II Ketuntasan(%) 
1 AHMAD DANI 90 90 

2 ALFINTIAN MEBI PRATAMA 80 80 

3 ANUGRAH PRATAMA  85 85 

4 ARDI HENDRI 80 80 

5 DODY DWI PRAYOGO 75 75 

6 FACHRUDDIN ARROZI 65 65 

7 FAIZ AR-RACHMAN 70 70 

8 HAFIZH AMIRUL HIZYAM 90 90 

9 LA ODE ILHAM 80 80 

10 MUHAMMAD NAUFAL HAKIM 95 95 

11 MUHAMMAD RIDHO MAULANA 85 85 

12 MUHAMMAD RISKY FIRDAUS 85 85 

13 RASIKH KHALIL PASHA 90 90 

14 TEGUH GUSTI ERLANGGA 90 90 

15 TRINO ANGGARA YUDYAHARTANTO 95 95 

16 ARJUNA RAMADHANY SYARIF 75 75 

17 
RAJA OKTAFIRANSYAH  

75 75 

 Nilai rata-rata siswa 83 

 Ketuntasan Belajar  100% 
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Ketuntasan Siklus II (88%)

 Berdasarkan hasil uji siklus II yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh kelas IX putra adalah 83 dengan ketuntasan 

belajar siswa adalah 100%. Seluruh siswa memperoleh nilai di atas KKM 60 

dangan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 65. Dari hasil uji tersebut dapat 

diketahui bahwa hasil uji siklus II menunjukan hasil yang sengat memuaskan.  

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil karena terjadi peningkatan nilai 

hasil belajar siswa yang diindikasikan dengan meningkatnya kemampuan dalam 

menjawab soal uji siklus yang diberikan setelah selesai penyampaian materi. 

Selain itu terjadi peningkatan nilai hasil belajar siswa pada akhir penelitian yang 

diindikasikan dengan naiknya ketuntasan belajar klasikal siswa tersebut sekurang-

kurangnya 85% dari seluruh jumlah siswa mencapai nilai  60 keatas (Depdikbud 

1997 dalam Widyaningrum 2010). 

Berikut adalah grafik perbandingan pembelajaran siklus I dan siklus II 

siswa kelas IX Putra di SMPIT Bahtera Insani yang menerangkan bahwa telah 

terjadi peningkatan hasil uji siklus dengan pembelajaran yang menggunakan 

model sel saraf dan mekanisme gerak reflesks 3 dimensi. 

Grafik 1. Perbandingan Ketuntasan Siklus I dan Siklus II 
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 Berdasarkan data yang diperoleh dari Grafik 1 dapat diketahui bahwa 

pembelajaran dengan model sel saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi telah 

memberikan peningkatan ketuntasan belajar siswa sampai 88%. Presentase 

peningkatan tersebut diperoleh dengan melihat hasil ketuntasan belajar siswa dari 

12% (siklus I) menjadi  100% (silklus II). Pembelajaran model 3 dimensi dapat 

memberikan efek positif dibandingkan pembelajaran yang menggunakan media 

gambar-gambar file ppt. Dengan demikian pembelajaran model sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks 3 dimensi dinyatakan layak untuk digunakan pada 

pembelajaran sel saraf dan mekanisme gerak refleks di SMP kelas IX. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

                                                                                                                                                         

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 17 siswa SMPIT 

Bahtera Insani kelas IX mata pelajaran IPA materi sistem saraf dengan model sel 

saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Model sel saraf dan mekanisme gerak refleks 3 dimensi memiliki efektifitas 

dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sel saraf dan 

mekanisme gerak refleks.  

2. Presentase peningkatan pemahaman siswa kelas IX SMPIT Bahtera Insani 

pada materi sel saraf dan mekanisme gerak refleks dengan menggunakan 

model 3 dimensi plus mencapai 88%. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah 

guru hendaknya memiliki inovasi dalam pembelajaran khususnya dalam penggunaan 

media pembelajaran sebagaimana penggunaan model 3 dimensi telah terbukti 

memberikan pengalaman belajar siswa dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. 
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LAMPIRAN I 
 

PELAKSANAAN PROGRAM 

No Jenis Kegiatan 

Bulan 

I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap persiapan             

 Pengurusan izin ke 

sekolah 

            

 Persiapan alat dan 

bahan 

            

 Pembuatan model saraf 

dan mekanisme gerak 

refleks 

            

 Pembuatan soal uji             

2 Tahap pelaksanaan             

 Penyampaian materi 

saraf dan gerak refleks 

tanpa model ( Siklus I) 

            

 Evaluasi hasil dan 

refleksi dari siklus I 

            

 Penyampaian materi 

saraf dan gerak refleks 

dengan model (Siklus 

II) 

            

 Evaluasi hasil dan 

refleksi dari siklus II 

            

 Analisis data             

3 Tahap akhir             

 Diskusi dan evaluasi            

 Pembuatan laporan           
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LAMPIRAN II 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Proses Pembelajaran Siklus I     Gambar 4.  Materi Pembelajaran PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses Pembelajaran Siklus II           Gambar 6. Proses Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 5. Distribusi Soal          Gambar 5. Siswa Mengerjakan Soal 
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LAMPIRAN III 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah                   : SMPIT BAHTERA INSANI 

Mata Pelajaran     :  IPA Terpadu 

Kelas / Semester    :  IX / I 

Alokasi waktu        : 2 X 40’ ( 1X Pertemuan ) 

    

Standar Kompetensi 1. 

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

 

Kompetensi Dasar 1.3. 

Mendiskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan hubungannya 

dengan kesehatan. 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari sistem koordinasi 

2. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian sel saraf 

3. Siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sel saraf 

4. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis sel saraf 

5. Siswa dapat menjelaskan  mekanisme gerak sadar dan gerak tak sadar 

6. Siswa dapat menjelaskan  perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

B.  Materi Pembelajaran 

 Sistem Koordinasi dan Indera Manusia  

 

C.  Sumber Belajar 

 1. Buku Paket Yudistira IPA kelas IX 

 2. Buku BSE IPA kelas IX 

 

D.  Metode Pembelajaran 

 1.  Pendekatan   :  Konseptual. 

 2.  Metode    :  Presentasi (Siklus 1) dan virtual 3 dimensi (Siklus 2) 

 3.  Model  Pembelajaran   :  Pembelajaran langsung dan kooperatif. 
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E.  Langkah-langkah Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

 1.  Kegiatan Pendahuluan 

  a.  Motivasi 

  1)  Tersusun dari apakah Neron ? 

  2)  Terdiri dari apakah susunan sistem saraf manusia ? 

  3)  Bagaimana prosesnya kita dapat melihat susatu  benda  ? 

  4)  Sebutkan bagian-bagian telinga manusia ? 

  5)  Mengapa kita dapat merasakan bau  masakan dan pafum ? 

  b.  Pengetahuan Prasyarat 

  Siswa telah memahami sistem gerak manusia. 

 2.  Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem 

koordinasi pada manusia. 

 Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari sistem koordinasi 

 Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian sel saraf 

 Siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sel saraf 

 Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis sel saraf 

 Siswa dapat menjelaskan  mekanisme gerak sadar dan gerak tak sadar 

 Siswa dapat menjelaskan  perbedaan saraf simpatik dan saraf 

parasimpatik 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 
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 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

  melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Ka. SMPIT BAHTERA 

INSANI 

 

 

M. Agus Satria, S.Pd 

 

 Bintan, 6 Juli 2017 

Guru Mapel  IPA Biologi 

 

 

 

M. Agus Satria, S.Pd 

 



 

27 
 

LAMPIRAN IV 

SOAL IPA BIOLOGI SISTEM SARAF 
SIKLUS I 

 
A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang paling 

benar 

1. Dilihat dari aspek fungsi dendrit berbeda dengan akson dalam hal ... 

 

 

2. Berikut adarah jalannya rangsangan yang benar pada sel saraf… 

a. akson  dendrit  neurit 

b. dendrit  akson  badan sel 

c. dendrit  badan sel  akson 

d. badan sel  dendrit  akson 

 

3. Perhatikan gambar struktur sel saraf berikut! 

 
Bagian sel saraf yang memiliki fungsi mempercepat jalannya impuls 

ditujukkan oleh nomor… 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

 

 Dendrit Akson 

a Berupa uluran panjang Berupa uluran pendek 

b Menghantar impuls ke badan 

sel 

Menghantar impuls dari 

badan sel 

c Mengandung selubung mielin Tidak mengandung selubung 

mielin 

d Menghantar impuls dari badan 

sel 

Menghantar impuls ke badan 

sel 

https://4.bp.blogspot.com/-CH0Cc-mX03g/Vw1MSikE4GI/AAAAAAAAATQ/2zbda2S1GQMRvE-_EcEq0ucbCLgqZNQygCKgB/s1600/neuron.png
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4. Berdasarkan fungsinya, saraf dibedakan menjadi sensoris, motoris, dan 

konektor. Di bawah ini yang benar sesuai fungsinya yaitu… 

a. konektor membawa impuls dari reseptor ke efektor 

b. motoris membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat 

c. sensoris membawa impuls dari dan ke saraf pusat 

d. motoris membawa impuls dari saraf pusat ke efektor 

 

5. Neuron yang berfungsi mengantarkan impuls saraf dari alat indera menuju 

ke otak atau sumsum tulang belakang adalah ... 

a. neuron sensorik 

b. neuron konektor 

c.  neuron motorik 

d. neuron unipolar 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan singkat ! 

 

1. Jelaskan tahapan jalannya impuls pada gerak sadar ! 

2. Jelaskan tahapan jalannya impuls pada gerak tidak sadar ! 

3. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari 3 bagian sel saraf ! 

4. Sebutkan 3 contoh gerak dari pengaruf saraf simpatik ! 

5. Sebutkan fungsi sel saraf konektor ! 
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SOAL IPA BIOLOGI SISTEM SARAF 

SIKLUS II 

 
C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang paling 

benar ! 

 

1. Sel saraf terdiri dari tiga bagian yaitu .... 

a. Perikarion, akson, dendrit 

b. Perikarion, akson, nukleus 

c. Dendrit, badan sel, dan akson 

d. Dendrit, perikarion, dan impuls 

2. Dilihat dari fungsinya dendrit berbeda dengan akson dalam hal .... 

a. Dendrit berupa uluran pendek sedangkan akson berupa uluran panjang 

b. Dendrit bercabang-cabang sedangkan akson tidak bercabang 

c. Dendrit mengandung selubung myelin sedangkan akson tidak mengandung 

selubung myelin 

d. Dendrit menghantarkan impuls ke badan sel sedangkan akson meneruskan 

impuls dari badan sel 

3. Perjalanan impuls melintasi sinapsis melibatkan zat yang disebut .... 

a. Neurotransmiter 

b. Neurelema 

c. Akson 

d. Ganglion 

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Lenkung refleks menghasilkan gerakan tersebut memiliki jalur sebagai berikut .... 

a. Lutut – motorik – sumsum tulang belakang – sensorik – kaki 

b. Lutut – sensorik – sumsum tulang belakang – motorik – kaki 

c. Lutut – sensorik – otak – motorik – kaki 

d. Lutut – motorik – otak – sensorik – kaki 

5. Sistem saraf pusat terdiri atas ..... 

a. Saraf simpatik dan saraf para simpatik 

b. Saraf pusat dan saraf tepi 

c. Otak dan sumsum tulang belakang 

d. Otak dan saraf tepi 

https://4.bp.blogspot.com/-uN327Y7RKNA/TvHj27EBtxI/AAAAAAAAMd0/9Q4LWYR6eaw/s1600/gerak+refleks.jpg
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D. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan singkat ! 

 
1. Sebutkan tahapan-tahapan jalannya impuls terjadinya gerak  sadar ! 

2. Sebutkan contoh gerak simpatik dan para simpatik dan pada pupil dan  detak jantung 

! 

3. Sebutkan bagian indera manusia yang peka terhadap rangsangan cahaya dan aroma 

adalah ? 

4. Sebutkan fungsi dari nodus ranvier ! 

5. Sebutkan dan jelaskan 3 fungsi sel saraf ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


