
Belajar IPA itu asyik, misalnya saat mempelajari tentang astronomi dan benda-benda langit, kita 

bisa mengenal lebih dekat tentang planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Pelajaran 

seperti ini tidak bisa didapat pada pelajaran social bukan?? 

Selain itu, dengan IPA kita bisa mengerti tentang hal-hal yang ada pada tubuh kita… So,, kita 

bisa belajar hal-hal yang real,. Seperti materi tentang rangka ini.  

Tentunya tubuh kita memiliki bentuk tertentu. Tubuh kita memiliki rangka yang mendukung dan 

menjadikannya kuat, sehingga kita bisa duduk dan berdiri dengan tegap.. 

Tubuh kita juga memiliki komponen yang membuatnya dapat bergerak atau beraktivitas. Apa 

saja yang terlibat bila kita melakukan gerak? 

Tulang, otot, dan sendi, ketiganya bersatu membentuk satu kesatuan dan memiliki fungsi 

yang berbeda-beda. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang tidak dapat digerakan jika tidak 

terdapat otot. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif. Otot inilah yang menggerakan rangka. 

Dalam kehidupan sehari-hari, otot inilah yang disebut dengan daging. Adapun sendi merupakan 

penghubung antartulang dalam tubuh. Semua tulang di tubuh kita membentuk sistem rangka. 

Karena mempunyai rangka, kita bisa berjalan dan berlari. Rangka manusia mempunyai lima 

fungsi utama : 

 Pertama, rangka memberi bentuk dan mendukung tubuh, seperti rangka rumah.  

 Kedua, tulang-tulang melindungi organ-organ dalam, misalnya otak, jantung, dan paru-

paru. 

 Ketiga, rangka adalah tempat melekatnya otot-otot utama tubuh, sedangkan otot-otot 

tersebut menggerakkan tulang.  

 Keempat, bebe-rapa tulang mempunyai sumsum tulang merah yang membentuk sel-sel 

darah merah. Sumsum tulang adalah jaringan lunak di tengah-tengah tulang.  

 Kelima, rangka adalah tempat utama untukmenyimpan mineral, yaitu kalsium dan fosfor 

yang digunakan di dalam tubuh. Kalsium dan fosfor membuat tulang menjadi keras. 



Sebagai bagian dari sistem gerak, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa digerakkan otot. 

Oleh karena itu rangka disebut alat gerak pasif. Rangka kita ternyata mempunyai ± 206 tulang 

dari berbagai ukuran dan bentuk. 

Secara garis besar, tulang penyusun rangka kita itu dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Tulang tengkorak, yang merupakan tulang pembentuk kepala. Tulang-tulang tengkorak 

sebagian besar disusun tulang yang berbentuk pipih. Tulang-tulang tersebut saling 

berhubungan membentuk tengkorak. Di dalam tengkorak ini terdapat mata, otak, dan 

organ lainnya yang terlindung oleh tulang-tulang tengkorak tersebut. Tulang tengkorak 

tersusun atas tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang 

ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang baji 

2. Tulang Anggota Badan, Tulang anggota badan kita ini  tersusun oleh tulang belakang, 

tulang dada, tulang rusuk, dan gelang panggul. Masing-masing tulang tersebut 

membentuk kesatuan. Tulang anggota badan berfungsi melindungi organ-organ dalam 

yang lunak, seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. 

3. Tulang Anggota Gerak , Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tulang anggota 

gerak bagian atas (tangan) dan tulang anggota gerak bagian bawah (kaki). Masing-masing 

tulang tersebut tersusun oleh beberapa tulang. Apakah kamu tahu penyusun tulang 

anggota gerak bagian atas dan bagian bawah? Tulang anggota gerak bagian atas atau 

tangan terbentuk  dari tulang lengan atas (humerus), tulang pengumpil (radius), dan 

tulang hasta (ulna). Adapun tulang penyusun anggota gerak bagian bawah adalah tulang 

paha (femur), tulang betis (fibula), dan tulang kering (tibia). 



                               

 

Sendi  

Selain tulang, ada juga sendi yang merupakan penghubung antar tulang. Ada banyak macam 

sendi dalam tubuh kita seperti :  

     Berdasarkan sifat geraknya, persendian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sendi mati, sendi 

kaku, dan sendi gerak. 

1)  Sendi Mati (Sinartrosis) 

     Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, contohnya hubungan 

pada tulang tengkorak. 

2)  Sendi Kaku (Amfiartrosis) 



     Sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan, tetapi gerakannya terbatas, 

contohnya hubungan pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, hubungan tulang rusuk 

dan tulang dada, serta ruas-ruas tulang belakang. 

3)  Sendi Gerak (Diartrosis) 

     Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. 

Contoh sendi gerak yaitu: 

a)     Sendi Engsel 

     Sendi ini dapat bergerak satu arah, seperti gerakan pada pintu, contohnya pada persendian 

siku dan lutut atau hubungan antar ruas pada jari tangan dan kaki. 

b)  Sendi Pelana 

     Pada sendi ini, salah satu tulang dapat bergerak ke dua arah, contohnya hubungan antara ruas 

jari dan telapak tangan. 

c)  Sendi Geser 

     Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang 

belakang. 

d)  Sendi Putar 

     Pada sendi ini, gerakan salah satu tulang dapat bergerak terhadap tulang yang lain sebagai 

poros sendi, contohnya pada hubungan antar tulang atlas pada leher dan tulang tengkorak serta 

antara tulang hasta dan pengumpil. 

e)  Sendi Peluru 

     Sendi ini dapat bergerak ke segala arah karena salah satu tulang berbentuk bonggol yang 

masuk ke dalam tulang lain, contohnya hubungan antar tulang gelang bahu dan tulang lengan 

atas serta antara gelang panggul dan tulang paha. 



 

 

- Komponen selanjutnya yang membuat kita bisa bergerak adalah otot.  

Sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti untuk alat gerak, menyimpan 

glikogen dan menentukan postur tubuh. Terdiri atas otot polos, otot jantung dan otot rangka. Otot 

merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit dan rambut setelah 

mendapat rangsangan. Otot memiliki tiga kemampuan khusus yaitu : 

1. kontraktibilitas : kemampuan untuk berkontraksi / memendek 

2. Ekstensibilitas : kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang 

ditimbulkan saat kontraksi 

3. Elastisitas : kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. 

Saat kembali pada ukuran semula otot disebut dalam keadaan relaksasi. 

 

 

 

Jenis otot  

1. otot lurik 

 Nama lain: otot rangka, otot serat lintang (musculus striated) atau otot involunter 

 Struktur : serabut panjang, berwarna/lurik dengan garis terang dan gelap, memiliki inti 

dalam jumlah banyak dan terletak dipinggir 

 Kontraksi: menurut kehendak kita (dibawah kendali sistem syaraf pusat), gerakan cepat, 

kuat, mudah lelah dan tidak beraturan 

 Struktur anatomi dari otot rangka 

2. Otot Polos 

 Nama lain : otot alat-alat dalam / visceral / musculus nonstriated / otot involunter 
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 Struktur : bentuk serabut panjang seperti kumparan, dengan ujung runcing, dengan inti 

berjumlah satu terletak dibagiann tengah. 

 Kontraksi : tidak menurut kehendak atau diluar kendali sistem saraf pusat, gerakan 

lambat, ritmis dan tidak mudah lelah. 

3. Otot jantung 

 Nama lain: Myocardium atau musculus cardiata atau otot involunter 

 struktur : Bentuk serabutnya memanjang, silindris, bercabang. Tampak adanya garis 

terang dan gelap. memiliki satu inti yang terletak di tengah 

 Kontraksi: tidak menurut kehendak, gerakan lambat, ritmis dan tidak mudah lelah 

 

 

Sumber : Berbagai sumber 


