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Tokoh dan Karakter

Ardians

Teja

Idola Sekolah, Pintar,
dan Tampan

Idola Sekolah, Pintar, dan
Tampan

Rindiari
Bersemangat dan Periang

Sri

Ima

Cantik, Rajin, dan
Bersemangat

Malas Belajar dan Tidak
Bersemangat

iv

Alur Baca Komik
Petunjuk: Dibaca dari kiri ke kanan

v

(Sumber: Mono, 2016)

Apakah kalian pernah
membayangkan bagaimana
rasanya menjadi idola di
sekolah?

Namaku Ardiansah
Sandra
biasa dipanggil
Ardians

Ataukah kalian
pernah bermimpi
untuk menjadi murid
yang terkenal?

Namaku Ivan Teja
Sukmono
biasa dipanggil
Teja

Kami
Kalau begitu
perkenalkan
Terkenal bukan hanya
karena tampang tetapi
prestasi kami
dan
mereka memanggil kami
“SANG IDOLA SEKOLAH”

Menjadi orang yang
terkenal tidak
senyaman yang kalian
bayangkan
Eh lihat, itu
kan sang
idola sekolah

Wah lumayan, bisa
jadi penyemangat
sekolah

2

Dia melihat
Kita!!!
Tampan..

Kyaa..

...

Kyaa..

Hii!!!
Sang idola
sekolah
kemari!!
Keren banget
pintar lagi

...
...

Nanti sepulang
sekolah kita jadi
belajar
bersamakan?
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Tentu

Teman-teman
maaf

Aku malas sekali temanteman

Kenapa ima?

Sepertinya
aku tidak bisa
ikut

TIDAK
BOLEH!!!!

Ingat loh hari
senin UH nya

Tenang masih ada
hari minggu buat
belajarkan

Kita itu harus belajar
setiap hari tidak
hanya kalau ada PR
dan ulangan saja

Bagaimana kalau nanti yang
nilainya paling rendah diantara
kita berlima, sebagai hukumannya
harus traktir bakso di kantin?
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Ide bagus tuh,
siapa tau dengan
begini

Ima jadi
termotivasi buat
belajar
Biar tidak malas
belajar

SETUJU
SIPP!!

APA????
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Sepulang sekolah

Hah??

Maaf teman-teman
aku datang
terlambat

Ima sini sebentar

Ayo kita mulai
belajarnya

Teman-teman
tolong perhatikan
Ima sebentar

Ima, minta tolong sekarang
kamu berjalan pelan-pelan
dari sini kesana ya..

Berjalan pelanpelan?

Berjalan
seperti ini?

Nah, teman-teman ada yang tau
apa hubungannya aktivitas
yang dilakukan Ima dengan
yang akan kita pelajari?

Bagus Ima
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Apa ya??

Bergerak?

Berpindah
tempat?

Iya bergerak,
Betul sekali!

Sistem Gerak
pada Manusia

Lalu apa hubungannya
aktivitas yang dilakukan
Ima dengan materi
tersebut?

Sekarang kita
membahas
materi apa?

Seperti yang kita
ketahui bahwa
bergerak merupakan
salah satu ciri dari
makhluk hidup. Jadi
kita semua memiliki
alat gerak.

Jadi,
teman-teman
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Alat gerak
apa yang kita
miliki?

Bagus sekali

Kita memiliki alat
gerak berupa
tangan dan kaki

Seperti apa sih
sebenarnya alat
gerak tubuh kita?

Lalu bagaimana
cara tubuh kita
menggerakkan
tangan dan kaki?

Apakah bergerak
dengan sendirinya?

Ketika kita berjalan
seperti yang diperagakan
oleh Ima tadi, kita
menggerakkan kaki,
tangan, dan anggota
badan lainnya

Kita dapat bergerak
karena adanya otot
dan rangka

Bergerak merupakan
salah satu ciri makhluk
hidup. Kita dapat
bergerak, berjalan, dan
menjalankan kegiatan
sehari-hari karena
dikaruniai alat gerak
pada tubuh kita
.

Benar sekali, kita dapat
bergerak karena adanya otot
dan rangka. Rangka tersebut
tidak dapat bergerak sendiri,
melainkan dibantu oleh otot

Dengan adanya kerjasama
antara rangka dan otot,
kita dapat berjalan,
berlari, melompat, dan
sebagainya

Benar kan?
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Oh, seperti itu
Tulang-tulang
tersebut
membentuk
sistem yang
disebut rangka.
Tulang-tulang
yang menyusun
rangka ada 2
jenis, yaitu apa
saja?

Yaitu tulang keras dan tulang
rawan. Tulang keras atau tulang
sejati memiliki sifat keras dan
lebih banyak mengandung zat
kapur. Sedangkan tulang rawan
merupakan tulang yang lunak,
antara lain tulang yang
menyusun tulang hidung, telinga,
dan persendian

Apa ya?
Tepat sekali

Kalau begitu, apa
sih gunanya
rangka?
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Guna rangka pada manusia adalah
1. Memberi bentuk pada tubuh,
2. Melindungi alat-alat tubuh yang
lunak seperti paru-paru, hati, otak,
dan jantung,
3. Tempat melekatnya otot dan urat
(alat gerak aktif),
4. Tempat dibentuknya sel darah, yaitu
pada bagian sumsum tulang

Rangka manusia terdiri
atas 3 bagian yaitu
tengkorak, badan, dan
anggota gerak

Nah, ini adalah
gambar dan bagian
rangka tengkorak
manusia

Rangka badan terdiri atas
tulang belakang, tulang
rusuk, tulang dada, tulang
kelangkang, dan tulang
panggul
Tulang belakang disebut
juga tulang vertebrae.
Tulang belakang terdiri
dari 33 ruas, meliputi apa
Tulang belakang
saja?
terdiri dari
33
ruas, meliputi apa
saja?
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Tulang belakang
terdiri dari 33 ruas,
meliputi seperti
pada gambar

Ada yang tau tulang
rusuk dan tulang
dada terdiri dari
apa saja?

Tulang rusuk adalah tulang
yang di bagian depan melekat
pada tulang dada dan di
bagian belakang melekat pada
tulang punggung.
Tulang-tulang tersebut
membentuk rongga dada yang
melindungi jantung dan paruparu

Tulang rusuk terdiri
dari 7 pasang rusuk
sejati, 3 pasang rusuk
palsu, dan 2 pasang
rusuk melayang

Sedangkan tulang dada.
terdiri dari bagian hulu,
badan, dan taju
pedangTulang ini
merupakan tulang pipih.
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Maaf Ardians,
mengapa disebut
rusuk sejati, palsu,
dan melayang?

Sehingga disebut
tulang rusuk sejati,
palsu, dan melayang
berkaitan dengan
tempat melekatnya
tersebut

Seperti yang kita
ketahui tulang rusuk
adalah tulang yang
dibagian depannya
melekat pada tulang
dada dan dibagian
belakangnya melekat
pada tulang
punggung

Disebut tulang rusuk
melayang karena tulang
rusuk ini ujungnya tidak
melekat di tulang dada
sehingga seperti
melayang-layang

Disebut rusuk sejati karena
tulang rusuk ini pada
bagian depannya masingmasing melekat pada
tulang dada dan bagian
belakangnya melekat pada
tulang punggung
Sedangkan disebut rusuk palsu
karena tulang ini pada bagian
ujungnya saling menyatu di
tulang dada yang lain

Paham?

Oh, begitu

Nah, perhatikan
gambar berikut!
Ini merupakan
gambar tulang gelang
bahu

Ya, paham
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Tulang gelang bahu adalah
tulang yang terletak
dibagian bahu. Tulang
gelang bahu terdiri dari
sepasang tulang selangka
dan sepasang tulang belikat

Selanjutnya adalah
tulang gelang
panggul. Perhatikan
gambar berikut!

Terdiri dari tiga tulang yang
menyatu dan membentuk
cekungan melingkar. Ketiga
tulang itu adalah tulang usus,
tulang duduk, dan tulang
kemaluan

Rangka tengkorak
dan badan sudah
kita bahas

Anggota gerak
bagian atas atau
tangan dan rangka
anggota gerak
bagian bawah atau
kaki

Sekarang kita
membahas
rangka anggota
gerak

Nah kalau begitu
tulang-tulang yang
menyusun tangan
apa saja?

Tidak
tau

1113

Rangka
anggota gerak
terdiri dari
apa saja?

Jadi, tulang-tulang
penyusun anggota gerak
bagian atas yaitu tangan
kita ini terdiri dari seperti
pada gambar berikut!

Saya
Selanjutnya
siapa yang mau
menjelaskan

Tulang-tulang
penyusun anggota
gerak bagian
bawah yaitu kaki?

Rindiari
silahkan

Teman-teman,
tulang-tulang
penyusun anggota
gerak bagian bawah
atau kaki yaitu

tulang paha, tulang tempurung lutut,
tulang kering, tulang betis, tulang
pergelangan kaki, tulang telapak kaki,
dan tulang jari kaki
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(Sumber: Atmaja, 2013)

Berdiri??
Sebelum kita
mempelajari materi
selanjutnya

Ayo sekarang
semua berdiri

Sekarang lakukan
gerakan sesuka
kalian tapi harus
hati-hati ya

Menurut kalian,
mengapa kita bisa
melakukan berbagai
macam gerakan?

Sekarang coba kalian
bandingkan gerakan
lengan atas dengan tulang
belakang kalian.
Apakah tulang belakang
kalian bisa digerakkan
kesegala arah?
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Oh, bisa
digerakkan

Sekarang aku
coba gerakkan
tulang belakangku

Berbagai macam gerak
yang telah kalian lakukan
dapat terjadi karena ada
hubungan antartulang atau
artikulasi

Aduh, susah
sekali

Sekarang coba perhatikan
gambar tulang tengkorak
berikut!
Apakah hubungan
antartulang pada tulang
tengkorak dapat digerakkan?

Ternyata tidak semua
hubungan antartulang
dapat digerakkan

TIDAK!

Hubungan
antartulang pada
manusia dibedakan
menjadi tiga, yaitu??
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Contohnya, hubungan
antartulang pada tengkorak
yang dihungkan oleh
jaringan ikat atau sutura.

Pertama, hubungan
antartulang yang tidak
memugkinkan adanya
gerakan yang disebut
sinartrosis atau sendi mati

Contohnya, hubungan
antartulang pada tulang
belakang (vertebra) oleh
tulang rawan

Kedua, hubungan
antartulang yang
menimbulkan sedikit
gerakan, yang disebut
amfiartrosis atau sendi kaku

Persendian inilah yang
memungkinkan kamu
dapat menggerakkan
pangkal lengan atas
bahkan ibu jari tangan
kita

Ketiga, hubungan
antartulang yang
memungkinkan gerakan
yang disebut diartrosis
atau sendi gerak
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Pada sistem gerak
kita terdapat
beberapa tipe
persendian. Ada yang
tau?

Sendi
ini dapat
membentuk
gerakan
sangat bebas.
Contoh sendi
peluru adalah
sendi antara
tulang lengan
atas dan
tulang belikat,
serta antara
tulang pinggul dan tulang paha

Kedua

Tepat sekali!
Kedua yaitu Sendi
Engsel

Sendi
Engsel

Tipe sendi engsel mempunyai gerakan
satu arah, ada yang ke depan dan ada
yang kebelakang seperti engsel pintu.
Contohnya yaitu sendi-sendi pada sikut,
lutut, dan jari.
Sendi ini memiliki ruang gerak yang
lebih sempit dibandingkan sendi
peluru.

Ketiga

Sendi
Putar

Pertama yaitu
Sendi Peluru

Ya!!
Ketiga yaitu Sendi
Putar

Tipe sendi putar salah satu tulang
berfungsi sebagai poros dan ujung tulang
yang lain berbentuk cincin yang dapat
berputar pada poros tersebut. Contohnya
adalah persendian yang terdapat di antara
tulang tengkorak dengan tulang leher.
Sendi tersebut memungkinkan kepala kita
dapat mengangguk serta menggeleng.
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Keempat

Benar!!
Keempat yaitu
Sendi Pelana

Sendi
Pelana

Sendi pelana merupakan pertemuan
antara dua tulang yang berbentuk
seperti pelana. Sendi ini dapat
menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu
ke depan-belakang, dan ke kanan-kiri.
Contohnya adalah pada ibu jari

Kelima yaitu
Sendi Geser

Sendi geser
merupakan
persendian yang
memungkinnkan
terjadinya gerakan
bergeser

Contoh sendi ini
berada pada tulangtulang pegelangan
tangan dan
pergelangan kaki
serta di antara tulang
belakang
Sendi ini merupakan sendi
yang paling sering
digunakan dalam
melakukan aktivitas seharihari, misalnya mengambil
buku, naik tangga, makan
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Luar biasa!!!

Wah, kalian
hebat sekali

Sekarang ayo kita
diskusikan lembar
“Let’s Try” yang
ada di buku

Pembaca juga ikut diskusikan
lembar “Let’s Try” berikut
dengan teman
sekelompoknya ya 
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Mengidentifikasi Sendi- Sendi yang Bekerja pada Aktifitas
Sehari-hari
Apa yang harus kamu siapkan?
Buku tulis dan alat tulis
Apa yang akan kamu lakukan?
Lakukan kegiatan ini bersama dengan teman satu kelompokmu!
1. Mintalah salah satu anggota kelompokmu untuk melakukan
beberapa aktivitas di bawah ini!
a. Menggelengkan serta menganggukan kepala
b. Memutar pergelangan tangan
c. Memegang pensil dan menulis
d. Berlari
e. Meluruskan tangan dan kemudian membengkokkan tangan
keatas
2. Bersama dengan teman satu kelompokmu, identifikasilah
sendi-sendi yang berperan dalam setiap aktivitas tersebut.
Dalam menyelesaikan tugas ini berbagilah tugas dengan teman
satu kelompokmu. Selain itu, perhatikan setiap gerakan yang
dilakukan oleh temanmu dengan cermat agar kamu dapat
mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada setiap aktivitas
dengan tepat.
3. Catat hasil identifikasi dan hasil diskusimu pada buku IPA.
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Teman-teman
bagaimana kalau
belajarnya kita
teruskan besok

Kalau aku sih
terserah kalian
saja

Iya nih, lagian
sekarang sudah
mau shalat magrib

Oke deh. Pumpung
besok hari minggu
kita bisa belajar
dari pagi

SIAP!!!

Tetap semangat ya
teman-teman

Jangan sampai
terlambat
Besok pukul 09.00
ditaman

23

(Sumber: Marieb et al, 2012)

Di taman pukul
09:00 WIB

Ardians kemana ya?
Dia kok belum datang
juga

Aku hubungi nomornya
juga tidak aktif

Jangan-jangan Ardians
belum bangun lagi

Gimana dong?? Padahal
kemarin dia sendiri
yang bilang nggak
boleh terlambat

Tidak
mungkin

Ardians itu anak
yang rajian pasti
dia sudah bangun

25

Atau mungkin dia
lupa??

Kalau gitu kita belajar
dulu saja, nanti kalau
Ardians datang tinggal
gabung saja

Ardians juga pastinya
sudah paham
materinya buat UH
besok

Lagian masih ada
Teja yang
ngajarin kita

Baiklah Teja kita mulai
belajarnya sekarang
meskipun tanpa
Ardians

Pada pertemuan sebelumnya
kita sudah mempelajari tentang
struktur dan macam-macam
tulang penyusun rangka
manusia.
Nah sekarang coba kalian
pikirkan, apakah tulang-tulang
penyusun rangka tubuh
manusia dapat digerakkan
tanpa adanya bagian lainnya?

26

Otot adalah penggerak
bagian-bagian tubuh,
sehingga otot disebut
alat gerak aktif

Tanpa otot, tulang,
dan sendi tubuh kita
tidak memiliki
kekuatan untuk
bergerak

Sekarang ayo kita
diskusikan lembar
“Let’s Try” yang ada
dalam buku

Setiap saat selalu ada
gerakan yang terjadi di
tubuh kita, gerakan
tersebut terjadi karena
adanya kerja dari otot

Pembaca juga ikutdiskusikan
lembar “Let’s Try” berikut
dengan teman
sekelompoknya ya 
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Mengamati Diameter Otot
Apa yang harus kamu siapkan?
1. Meteran (yang biasa digunakan oleh penjahit), jika kamu
tidak memilikinya boleh menggunakan tali raffia, tali pita,
atau benang.
2. Alat tulis
3. Buku tulis
Apa yang akan kamu lakukan?
1. Duduklah bersama dengan teman satu kelompokmu!
2. Luruskan tanganmu di atas meja dengan santai! Mintalah
temanmu melingkarkan pita meteran pada lengan atasmu
utuk mengukur besarnya lengan atasmu. Catatlah hasilnya
pada tabel. Lakukan pengukuran dengan cermat dan teliti
agar kamu memperoleh hasil yang tepat.
3. Kepalkan tanganmu selanjutnya bengkokkan tanganmu ke
atas. Ukurlah kembali besar lengan atasmu. Lakukan
pengukuran di tempat yang sama dengan langkah 2.
Catatlah hasilnya pada tabel. Lakukan pengukuran dengan
cermat dan teliti agar kamu memperoleh hasil yang tepat.
Jawablah pertanyaan berikut ini, tulislah jawabanmu pada
buku IPA!
1. Adakah perubahan diameter otot lengan atas saat
diluruskan dan di bengkokkan? Jelaskan!
2. Jika terjadi perubahan diameter, bagaimana perubahannya
serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu?
3. Tulislah kesimpulan atas pengamatan yang telah kamu
lakukan!
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Nah teman-teman ini adalah
gambar dari kondisi otot pada
saat berkontraksi dan relaksasi.
Pada saat berkontraksi otot
menjadi lebih pendek dan pada
saat berelaksasi otot menjadi
lebih panjang.

Otot yang bekerja di
bawah kesadaran
itu maksudnya
bagaimana?

Aktivitas yang telah kita
lakukan adalah salah
satu kegiatan yang
melibatkan otot yang
bekerja di bawah
kesadaran

Contohnya, kerja otot
pada saat kita makan,
menulis, berlari serta
aktivitas-aktivitas
lainnya yang dilakukan
secara sadar.

Jadi, otot yang bekerja di
bawah kesadaran adalah otot
yang kerjanya dikendalikan
secara sadar, artinya kita dapat
mengendalikan apakah harus
atau tidak menggerakkan otototot tersebut
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Oh, begitu

Benar Ima, jadi ada
otot yang bekerja di
luar kesadaran, yang
artinya adalah otot
yang tidak dapat kita
kendalikan secara
sadar

Kalau begitu, berarti
ada otot yang
bekerja di luar
kesadaran dong?

Prinsip kerja otot ini tidak
dapat dikendalikan,
artinya kita tidak dapat
mengendalikan apakah
menggerakkan atau tidak
menggerakkan otot-otot
tersebut

Contohnya?

dan aktivitas otototot lambung untuk
mencerna makanan
secara mekanik

Contoh dari
aktivitas otot ini
antara lain aktivitas
jantung untuk selalu
memompa darah
keseluruh tubuh

Bagaimana Ima?
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karena Tuhan telah
menciptakan otot-otot
tersebut sehingga
seluruh aktivitas tubuh
dapat bekerja terus tanpa
harus kita kendalikan

Oh jadi seperti itu
ya, dengan begitu
kita harus banyak
bersyukur kepada
Tuhan

Alhamdulilah…
terimakasih
Ya Allah

Iya benar sekali Ima.
bayangkan saja jika Tuhan
tidak menciptakan otot-otot
tersebut, kita tidak akan dapat
tidur dengan pulas karena kita
harus mengontrol otot jantung
agar tetap dapat memompa
darah ke seluruh tubuh selama
kita tidur

Ada yang tau ini
gambar apa?

Sumber: Reece et al, 2012)
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Jadi itu adalah gambar
hasil pengamatan preparat
dari tiga jenis otot pada
tubuh.
Nah ada yang tau tiga jenis
otot pada tubuh itu apa
saja?

Tiga jenis otot
pada tubuh yaitu
otot rangka/otot
lurik, otot polos,
dan otot jantung

Benar sekali
Sekarang amati gambar
ketiga otot. Siapa yang
bisa membedakan antara
ketiganya?
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Otot rangka, apabila dilihat
dengan mikroskop terlihat
bergaris-garis melintang,
sehingga otot ini juga disebut
dengan otot lurik.
Ototini melekat pada tulang
dengan perantara tendon.
Otot lurik bekerja secara
sadar, menurut kehendak kita
dan gerakannya tidak teratur.
Misalnya pada otot lengan, otot
paha, otot perut
Sumber: Reece et al, 2012)

Otot polos, berbentuk gelondong
dengan kedua ujungnya
meruncing, bagian tengahnya
membesar, dan memiliki sebuah
inti pada setiap selnya.
Otot polos tergolong otot tidak
sadar, otot polos bekerja lambat,
teratur, dan tidak cepat lelah..
Terdapat pada dinding lambung,
usus halus, otot dinding
pembuluh darah, dan
sebagainya
Sumber: Reece et al, 2012)

Otot jantung mempunyai
kenampakan menyerupai otot
rangka, namun gerakannya
adalah secara tidak sadar.
Otot ini bekerja secara teratur,
tidak cepat lelah, dan tidak
mengikuti kehendak kita. hanya
ditemukan di jantung

Sumber: Reece et al, 2012)
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Sumber: Reece et al, 2012)

Sekarang kita bahas
kelainan pada sistem
gerak manusia

Kalau begitu siapa yang
bisa menyebutkan dan
menjelaskan contoh
dari kelainan pada
sistem gerak manusia?

Pernahkahkalian
melihat orang yang
memakai kursi roda?

Hah!!!

Tatatapi a a aku
tetetap
gagantengkan??

Astaga
Ardianss!!!

Aaaarrrdiiannss
kakakamu kokokok
papapakai kukursi
roroda???
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Ya iyalah, masak mau
berubah jadi cantik kan
tidak mungkin

Ayo kita lanjutkan
belajarnya

Melihat kalian tertawa
bahagia karena Ardians
tetap tampan

Nah, teman-teman salah
satu penyebab orang
memakai kursi roda
karena orang tersebut
mengalami fraktura atau
patah tulang pada
bagian kakinya
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Jadi fraktura adalah salah satu
jenis kelainan yang terjadi pada
sistem gerak manusia.
Meskipun kita memiliki tulang
yang kuat namun bisa saja
patah.
Misalnya penyebabnya adalah
jatuh dari tempat yang tinggi
atau kecelakaan seperti yang
telah saya alami

Fraktura dapat dibedakan2
yaitu menjadi fraktura tertutup
dan fraktura terbuka.
Faktura tertutup terjadi jika
tulang patah tetapi bagian
ujungnya yang patah tidak
menembus kulit
sedangkan fraktura terbuka
terjadi jika ujung tulang yang
patah menembus kulit

Wah, Ardians hebat
banget ya..
Meskipun habis
kecelakaan tetapi masih
saja pintar
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Nah, sekarang coba
perhatikan gambar
berikut!
Apa yang membedakan
dari keempat gambar
tersebut?

Tututu..tu..

Tulang belakangnya

Bisa diulangi
Ima?

Benar sekali

Apa yang terjadi
dengan tulang
belakangnya?

38

Gambar (a) adalah tulang
belakang yang normal
Gambar (b) adalah
tulang belakang
penderita kifosis

Gambar (c) adalah
tulang belakang
penderita lordosis

Benar sekali!

Gambar (d) adalah
tulang belakang
penderita skoliosis

Tiga kelainan tulang
belakang yang umum
terjadi adalah kifosis,
lordosis, dan
skoliosis

Kifosis merupakan
kelaianan dengan
melengkungnya tulang
belakang yang
berlebihan di bagian
dada kearah belakang,
seperti ditunjukkan pada
gambar.
Penderita kifosis
tubuhnya terlihat
bungkuk
Sumber: Reece et al, 2012)
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Lordosis merupakan
kelainan dengan
melengkungnya tulang
belakang yang
berlebihan kearah depan
di bagian pinggang,
seperti ditunjukkan
gambar.
Orang yang mengalami
kelainan ini pinggangnya
terlihat lebih menonjol
ke depan

Sumber: Reece et al, 2012)

Skoliosis adalah
melengkungnya
tulang belakang
kearah samping,.
Seperti
ditunjukkan pada
gambar

Sumber: Reece et al, 2012)

Masih ada banyak
sekali contoh
lainnya. Kita bisa
mencari dari
berbagai sumber

Oke!!!!
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Eh, teman-teman
tunggu sebentar
kalian pernah
dengar istilah
Osteoporosis kan?

Tulang keropos
yang kebanyakan
diderita orang yang
sudah tua itu
bukan?

Orangtua biasanya
menghasilkan lebih sedikit
hormon, sehingga osteoblas
sebagai pembentuk tulang
kurang aktif dan massa
tulangpun jadi berkurang.
Tulang yang kekurangan
mineral akan rapuh dan
mudah patah.

Benar sekali.
Jadi, Osteoporosis juga
merupakan kelainan
dari sistem gerak.
Kelainan ini yang
disebabkan karena
kekurangan kalsium.
Umumnya terjadi pada
orang dewasa dan
orangtua

Nah, perhatikan
gambar berikut ini!
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Anak tetanggaku nih
kakinya tumbuh
membengkok, kata
orangtuanya dia
menderita Riketsia.

Teman-teman kalian
pernah menjumpai
anak kecil yang
kakinya tumbuh
membengkok nggak?

Ya Allah,
kasihannya.
Riketsia itu
penyakit apa sih?

Belum pernah,
memangnya kenapa
Teja?

Riketsia adalah kelainan sistem gerak yang
terjadi karena kekurangan vitamin D yang
membantu penyerapan kalsium dan fosfor,
sehingga proses pengerasan tulang
terganggu. Penyakit ini terjadi pada anakanak. Riketsa menyebabkan tulang tumbuh
membengkok seperti pada gambar

(Sumber: E-ducation, 2017)

Penyembuhan dan
pencegahan dari penyakit ini
adalah dengan penambahan
kalsium, fosfor, dan vitamin
D kedalam menu makanan.
Vitamin D dapat diperoleh
dari makanan, suplemen, dan
berjemur di panas matahari
pagi.
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Benar sekali tuh. Melalui paparan
sinar matahari pagi selama 10-15
menit, maka sinar ultraviolet dari
matahari akan dapat membantu
tubuh mengaktifkan pro vitamin
D. Vitamin D akan dapat
meningkatkan penyerapan
kalsium dan fosfor di dalam
tubuh., sehingga akan menambah
jumlah kalsium dan fosfor dalam
darah

Pantas saja, aku sering
sekali kalau pagi hari
melihat ibu-ibu yang
sedang mejemur bayinya

Dengan demikian,
bertambahnya kadar
vitamin D dalam tubuh
karena terkena sinar
matahari pagi, maka akan
dapat membantu
meningkatkan penyerapan
kalsium, sehingga dapat
membantu perbaikan
tulang penderita Riketsia

Ada beberapa cara
yang dapat kita
lakukan untuk
menjaga kesehatan
sistem gerak kita
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Ternyata banyak
sekali ya kelainan
sistem gerak pada
manusia. Ngeri
banget aku

Bagaimana
caranya Teja?
Bagi informasi
dong?

Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada
sistem gerak, maka kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami
gangguan-gangguan tersebut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk
menjaga kesehatan sistem gerak kita adalah sebagai berikut.
a. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang
mengandung kalsium di antaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya,
ikan salmon, dan brokoli.
b. Berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk
membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu
penyerapan kalsium dalam makanan.
c. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung
vitamin D.
d. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperi
jalan kaki dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat
proses kerapuhan tulang pada tubuh.
e. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk
yang benar yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak (tidak
membungkuk), saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar
posisi tulang belakang tetap lurus.

Nah, seperti itu temanteman semoga
bermanfaat ya..
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Alhamdulilah, struktur
dan fungsi rangka,
struktur dan fungsi sendi,
struktur dan fungsi otot,
dan kelainan serta upaya
menjaga kesehatan pada
sistem gerak sudah selesai
dipelajari

Terimakasih ya
kalian sudah mau
belajar bareng kita

HORE!!

Iya, sama-sama kita
senang bisa belajar
bersama bareng
kalian
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Jangan-jangan
kamu lagi kepikiran
Ardians ya??

Rindiari, kamu
kenapa seperti ada
yang dipikirkan?

Apaan sih...
Aku tuh cuma.....

KURUYUKKK....

Ya sudah
sebelum pulang
ayo kita makan
dulu

AKU LAPAR!!

Semoga UH besok lancar
dan kita dapat nilai yang
memuaskan
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Yuk, kita lihat
hasil UH tadi di
papan
pengumuman

Di sekolah

Ayo!

Istirahat

Wah sang idola
sekolah dapat nilai
100 lagi

Mereka memang
hebat ya
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Benar-benar
sang idola
sekolah

Ini semua
gara-gara kalian

Lho, kok kami?

Tidak apa-apa Ima,
nilai kamu sudah
bagus kok tinggal
ditingkatkan lagi biar
lebih bagus lagi

Hore
traktiran!!
!

Kantin

Sesuai perjanjian bahwasanya yang memperoleh nilai terendah diantara mereka berlima harus
mentraktir bakso di kantin. Akhirnya mereka semua menuju ke kantin dan menikmati bakso yang
diteraktir oleh Ima dengan penuh kebahagiaan dan kebersamaan
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