
63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 



65 
 

RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN 

MATA PELAJARAN BIOLOGI MA.DARUSSALAM Pada 

Materi  

“SISTEM PENCERNAAN MANUSIA “ 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NURHASANAH 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

2017 



66 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  : MA DARUSSALAM AL-FAISHOLIYAH. 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X 1/ Ganjil 

Materi Pokok  : Sistem Pencernaan manusia 

Alokasi Waktu  : 2x 45 menit (pelajaran) 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kl 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan procedural 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 procedural padabidangkajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

Kl 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI (IPK )  

3 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun  organ pada system 

pencernaan dan mengkaitkan dengan 

nutrisi dan bioprosesnya sehingga 

dapat menjelaskan proses pencernaan 

serta gangguan fungsi yang mungkin 

terjadi pada system pencernaan 

manusia melalui studi literature, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi  

3.7.1 menjelaskan struktur jaringan 

penyusun organ lambung . 

3.7.2 Menjelaskan perubahan fisik dan 

kimia pada makanan yang 

berhubungan dengan fungsi 

lambung. 

 

 4.7 Menyajikan hasil analisis tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi jaringan 

pada organ-organ pencernaan yang 

menyebabkan gangguan system 

pencernaan manusia melalui berbagai 

bentuk media presentasi.  

4.7.1 menyebutkan ciri-ciri lambung 

sehat dengan alat bantu 

APLIGUNG 

 4.7.2 memberi contoh penyakit pada 

lambung dengan alat bantu 

APLIGUNG 
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C. Materi Pembelajaran 

Bab Sitem pencernaan makanan : 

1. System pencernaan maknan pada manusia dan ruminansia 

a. System pencernaan makanan pada manusia 

1). Mulut 

2). Kerongkoangan 

3). Lambung 

  4). Usus halus 

  5). Usus besar 

  6). Anus  

b. Kelainan pada system pencernaan makanan  

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pembelajaran  

a. System pencernaan makanan pada manusia  

Indikator pencapaian kompetensi. 

3.7.1 menjelaskan struktur jaringan penyusun organ lambung. 

3.7.2 Menjelaskan perubahan fisik dan kimia pada makanan yang 

berhubungan dengan fungsi lambung. 

4.7.1 menyebutkan ciri-ciri lambung sehat dengan alat bantu 

APLIGUNG 

 4.7.2 memberi contoh penyakit pada lambung dengan alat bantu 

APLIGUNGN 

b. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran     :Discovery Learning 

Teknik Pembelajaran     : Diskusi, Presentasi dan Tanya Jawab 

Pendekatan               : Scientific 

c. Skenario Pembelajaran  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Materi Ajar  : System pencernaan makanan pada manusia 

dan kelainan sistem pencernaan  
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Fase Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Kegiatan Awal 

Orientasi 

siswa pada 

masalah 

 Guru mengucapkan Salam dan berdo’a sebelum 

memulai pembelajaran sebagai implementasi nilai 

religius. 

 Guru mengabsen kehadiran siswa 

 Guru memotivasi siswa dengan memperlihatkan 

APLIGUGN sebagai media pembelajaran  

sambil bertanya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

“coba perhatikan APLIGUNG ini, dan cobalah 

identifikasi gambar tersebut! ”( guru menunjukan 

APLIGUNG di depan kelas) 

 “Buatlah satu pertanyaan dari yang telah kalian amati 

pada gambar” (guru mengarahkan siswa 

padapertanyaan yang muncul ) 

Dan guru memberikan batasan atas pertanyaan yang 

muncul pada gambar di atas. 

1. Termasuk tiruan dari organ apakah APLIGUNG  

tersebut? 

2. Bagainanakah struktur jaringan penyusun 

lambung ?  

(Mengamati)  

Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang ada sesuai dengan pengetahuan awal 

yang dimiliki, sambil bertanya :“dari pertanyaan yang 

ada, kira-kira apa jawaban yang dapat kalian ajukan 

“(Menanya). 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

“hari ini kita akan mempelajri sistem pencernaaan 

lambung dengan menggunakan APLIGUNG” 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

Mengorganisa

sikan siswa 

untuk belajar 

 Guru meminta siswa duduk berkelompok sesuai dengan 

kelompok yang telah ditentukan. Setiap kelompok 

mendapat LKS untuk dikerjakan bersama 

kelompoknya, sambil mengamati media APLIGUNG. 

 Siswa diminta untuk berdiskusi sistem pencernaan 

lambung dan gangguan sistem pencernaan lambung 

10menit 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

 Guru mengamati dan membimbing siswa saat 

berdiskusi tentang sistem pencernaan lambung dan 

gangguan sistem pencernaan lambung dalam kelompok.  

 Guru meminta siswa mencari referensi dari berbagai 

sumber bacaan untuk menyeleseikan Lembar Kerja 

Siswa yang telah diberikan.  

 Guru mengobservasi siswa selama proses diskusi 

berlangsung dengan berkeliling dalam kelas, berkenaan 

dengan sikap siswa dalam kerjasama tim. 

 Setelah diperoleh hasil diskusi, guru meminta siswa 

untuk menuliskan hasilnya pada LKS  

25 menit 
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Mengembangk

an dan 

menyajikan 

hasil karya  

 Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas. (Mengkomunikasikan) 

 Guru membuka sesi tanya jawab untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuan siswa tentang sistem 

pencernaan lambung dan gangguan sistem pencernaan 

lambung  

25 menit 

Menganalisa 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah. 

 Setelah diperoleh data dari seluruh kelompok, siswa 

dibimbing untuk menyimpulkan hasil diskusinya 

 Guru membimbing siswa untuk mengkaitkan hasil 

diskusi dengan pertanyaan penelitian siswa (Hasil 

pengamatan dari APLIGUNG  tentang sistem 

pencernaan lambung dan gangguan sistem pencernaan 

lambung) 

 Guru memberikan pengantar materi tentang organ-

organ penyusun sistem pencernaan dan proses pada 

organ system pencernaan, untuk memperjelas hasil 

diskusi 

Kegiatan Penutup 

  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi 

tersebut. 

 Guru memberikan postes pada masing-masing siswa 

 Guru mengucapkan salam sebagai akhir dari 

pembelajaran hari ini. 

20. me

nit 

 

c. Teknik Penilaian.  

1. Teknik Penilaian.  

Pert. 

Ke- 

Materi 

pembelajaran 

Teknik penilaian Instrumen 

penilaian Kognitif 

1.  Sistem pencernaan 

pada manusia 

√  Instrumen dengan menggunakan 

pilihan ganda (terlampir) 

2. Program remidial dan pengayaan. 

d. Media, alat bahan dan sumber belajar. 

1. Media. 

a. Lembar kerja siswa LKS 

2. Alat 

a. Papan tulis 

b. Spidol 

c. Penghapus. 

d. APLIGUNG 

 

3.  Sumber  
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a. Hand out 

b. Buku paket 

Dra. Irnaningtyas.2014 BIOLOGI untuk SMA kelas XI , Jakarta 

:Erlangga  

Madura  , 15 Maret 2017 

Yang mengesahkan 

Kepala MA DARUSSALAM Al-

Faisholiyah 

 

 

 

(.....................................................) 

Guru BIOLOGI 

 

 

 

 

 

(.....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA KONSEP MATERI 
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Sistem Pencernaan 
Pada manusia 

ventrikulus esofagus faring mulut kolon Usus 

halus 

Pangkreas, hati, 

dan kantong 

empedu 

Gangguan sistem 

pencernaan  

lambung 

Proses 

Pencernaan 

secara 

kimiawi dan 

fisik dalam 

lambung 

Definisi lambung 

Anatomi 
lambung 

Gastroenteritis 

(flu perut) 

Muntah (emisis 

/vomitus) 

Ulkus peptikum 

penyebab 
macam Fungsi lambung 

Fisiologi dan 

Anatomi 

Muntah 

psikogenik 
patologi 

Gastritis (radang 

lambung) 
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E. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kl 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan procedural 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 procedural padabidangkajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

Kl 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

F. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI (IPK )  

3 3.7 Menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun  organ 

pada system pencernaan dan 

mengkaitkan dengan nutrisi dan 

bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pencernaan serta 

gangguan fungsi yang mungkin 

terjadi pada system pencernaan 

manusia melalui studi literature, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi  

3.7.1 menjelaskan struktur jaringan 

penyusun organ lambung . 

3.7.2 Menjelaskan perubahan fisik dan 

kimia pada makanan yang 

berhubungan dengan fungsi 

lambung. 

 

 4.7 Menyajikan hasil analisis tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi 

jaringan pada organ-organ pencernaan 

yang menyebabkan gangguan system 

pencernaan manusia melalui berbagai 

bentuk media presentasi.  

4.7.1 menyebutkan ciri-ciri lambung sehat 

dengan alat bantu APLIGUNG 

 4.7.2 memberi contoh penyakit pada 

lambung dengan alat bantu 

APLIGUNG 
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A. Lambung (Ventrikulus) 

 

 

Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J, 

terletak dirongga perut bagian atas sebelah kiri, dibawah diafragma. 

Lambung terbagi menjadi 4 bagian yaitu: Kardia (berbatasan dengan otot 

esofagus oleh otot sfingter esofageal), Fundus (bagian yang membulat, 

terletak diatas sebelah kiri), Badan (bagian besar lambung, terletak bawah 

fundus), dan Pilorus (bagian bawah yang menyempit, berbatasan dengan 

usus halus oleh otot sfingter  pilorus). Lambung terdiri dari tiga lapisan otot 

polos, yaitu lapisan sirkuler, logitudinal/melintang, dan obliquel/miring. 

Di Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung (gastric 

juice) yang mengendung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam-

garam, dan air. Masuknya makanan kedamam mulut, tampilan makanan, 

bau, dan pikiran tentang makanan, dapat merangsang sekresi cairan 

lambung. Makanan yang masuk kedalam lambung menjadi senyawa 

penyangga (buffering) yang meningkatkan pH dan sekresi. Namun, jika 

tidak ada makanan dalam lambung diantara jam makan, pH lambung rendah 

dan sekresi terbatas. Hormon gastrin pada lambung merangsang sekresi 

sains-phd.blogspot.co.id 
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asam lambung (HCl). Asam lambung mematikan bakteri-bakteri dalam 

makanan. 

Fungsi lambung yaitu: 

 Menyimpan makanan (selama 2-5 jam). Didalam lambung, makanan 

akan bercampur dengan getah lambung dan dicerna secara kimiawi 

 Memproduksi kimus (masa homogen setengah cair yang berkadar 

asam tinggi) dan mendorong kedalam duedenum dengan gerakan 

paristaltik 

 Memproduksi mukus melindungi lambung terhadap aksi pencernaan, 

glikoprotein, dan vitamin B12 dari makanan yang dicerna 

 Mencerna protein. 

Pencernaan secara kimiwi lambung, yaitu: 

1. Pencernaan Protein 

 Pepsinogen (disekresi oleh sel utama) diubah menjadi pepsin oleh 

asam klorida (dihasiklan oleh sel parietal) pepsin hanya dapat 

bekerja pada pH dibawah 5. Pepsin merupakan enzim 

protoleolitik yang menghidrolisis protein menjadi 

polipeptida/proteosa/pepton. 

 Renin (diproduksi oleh lambung bayi), berfungsi mengkoagulasi 

protein susu (kaseinogen) menjadi kasein yang tidak larut. Enzim 

ini sangat penting untuk mencerna ASI  (Air Susu Ibu). 

2. Pencernaan Lemak 

Lipase lambung (disekresi oleh sel utama) menghidrolisis lemak 

susu menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi aktivitasnya terbatas 

dalam kadar pH rendah 

3. Pencernaan Karbohidrat 

Enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama bolus akan tetap 

bekerja dalam lambung. Lambung tidak memproduksi enzim 

pencerna karbohidrat 
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B. Gangguan sistem pencenaan lambung 

Gangguan sistem pencernaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain pola makan yang salah, program diet yang ekstrim, bulima 

(memuntahkan makanan dengan sengaja) gaya hidup, memakan makakan 

dengan zat aditif berbahaya, mengkonsumsi makan yang tidak bernutrisi, 

makanan yang tidak higienis, atau proses pemasakan dan menyimpan 

makanan yang salah. Gangguan sistem pencernaan makanan diantara lain 

a. Muntah (emesis/vomitus), pengeluaran paksa isi lambung dan keluar 

melalui mulut 

b. Muntah psikogemik, muntah akibat faktor emosi, termasuk yang 

menyertai pemandangan atau bau yang memualkan ataun pada siatuasi 

stres lainnya 

c. Gastritis (radang lambung), peradangan pada lapisan mukosa lambung 

yang menyebabkan sakit, mules dan perih. Gastritis dapat disebabkan 

oleh asam lambung yang berlebihan, makan tidak teratur, 

mikroorganisme , mengkonsumsi obat-obatan tertentu, alkohol, pola 

tidur yang tidak teratur dan stres 

d. Ulkus peptikum, luka (peradangan kronis) pada lapisan sub mukosa dan 

mukosa lambung dekat duedenum (bagian teratas dari usus halus), 

disebabkan oleh bakteri Helicobacter pytlori. 

e. Gastroenteritis (flu perut), peradangan pada saluran pencernaan 

lambung dan usus halus yang mengakibatkan kombinasi diare, muntah, 

dan kejang perut. Gastroenteritis disebabkan oelh virus atau bakteri 

 

C. KESIMPULAN 

1. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J, 

terletak dirongga perut bagian atas sebelah kiri, dibawah diafragma.  

2. Berfungsi lambung  Menyimpan makanan,bergerak secara paristaltik,  

mencerna secara fisik dan kimia dan Memproduksi mukus melindungi 

lambung terhadap aksi pencernaan, glikoprotein, dan vitamin B12 dari 

makanan yang dicerna.  
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3. Pencernaan secara kimia Lambung manusia dapat mencerna protein 

dan lemak  

4. Gangguan sistem pencernaan makanan diantara lain 

a. Muntah (emesis/vomitus)  

b. Muntah psikogemik. 

c. Gastritis (radang lambung). 

d. Ulkus peptikum, luka (peradangan kronis)  

e. Gastroenteritis (flu perut) 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Satuan Pendidikan  : MA DARUSSALAM AL-FAISHOLIYAH. 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : X 1/ Genap  

Materi Pokok  : Sistem Pencernaan manusia 

Alokasi Waktu  : 25 menit mengisi LKS dan 25 menit presentasi 

G. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kl 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan procedural 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 procedural padabidangkajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

Kl 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

H. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI (IPK )  

3 3.7 Menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun  organ 

pada system pencernaan dan 

mengkaitkan dengan nutrisi dan 

bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pencernaan serta 

gangguan fungsi yang mungkin 

terjadi pada system pencernaan 

manusia melalui studi literature, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi  

3.7.1 menjelaskan struktur jaringan 

penyusun organ lambung . 

3.7.2 Menjelaskan perubahan fisik dan 

kimia pada makanan yang 

berhubungan dengan fungsi 

lambung. 

 

 4.7 Menyajikan hasil analisis tentang  4.7.1 menyebutkan ciri-ciri lambung  
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

SISTEM PENCERNAAN LAMBUNG DAN GANGGUAN PADA SISTEM 

PENCERNAAN LAMBUNG 

No. dan Nama Kelompok  (......) :  ………………………..      

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

                ………………………..      

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

                ………………………..      

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

Kelas : ……………………….. 

Indikator  : 

3.7.1 menjelaskan struktur jaringan penyusun organ lambung  

3.7.2 Menjelaskan perubahan fisik dan kimia pada makanan yang berhubungan 

dengan fungsi lambung. 

 4.7.1 menyebutkan ciri-ciri lambung sehat dengan alat bantu APLIGUNG 

 4.7.2  memberi contoh penyakit pada lambung dengan alat bantu APLIGUNG 

Langkah Kerja  : 

1. Duduklah sesuai dengan kelompok masing-masing 

2. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan 

3. Baca buku tentang sistem pencernaan lambung dan gangguan pada sistem 

pencernaan lambung 

Untuk melengkapi bahan diskusi dibawah ini 

4. Kerjakan dengan cara berdiskusi dalam kelompok dalam waktu 25 menit, 

hal-hal yang berhubungan dengan sistem pencernaan: 
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A. Identifikasi bagian-bagian lambung dengan menggunakan APLIGUNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Berdasrkan alat peraga urutkan yang benar lapisan lambung dari luar ke 

dalam dengan cara memberi nomor urut pada kotak  

 

 

 

 

10 

F............................. 

B............................ 

K............................. 

P............................ 

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

7........................... 

8.......................... 

10......................... 

11......................... 

12.......................... 

 

 

...

... 

Otot polos 

...

... 

mukosa 

serosa ...

.. 

... Sub mukosa 
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B. Cocokkanlah pernyataan dalam tabel soal  dengan tabel jawaban di 

bawah ini 

Soal  JAWABAN 

.............berfungsi mengkoagulasi 

protein susu (kaseinogen) menjadi 

kasein yang tidak larut. Enzim ini 

sangat penting untuk mencerna ASI  

(Air Susu Ibu). 

A. Lipase B. paristaltik 

Memproduksi kimus (masa homogen 

setengah cair yang berkadar asam 

tinggi) dan mendorong kedalam 

duedenum dengan 

gerakan......................  

C. rennin 
D. vitamin 

B12 

Lambung memproduksi mukus 

melindungi lambung terhadap aksi 

pencernaan, glikoprotein, dan 

.......................dari makanan yang 

dicerna 

E. Vitamin B 

6 

F. Psikomoto

rik 

Enzim amilase dalam saliva yang 

terbawa bersama bolus akan tetap 

bekerja dalam lambung. Lambung 

tidak memproduksi enzim pencerna 

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

G. Karbohidrat H. gliserol 

Lipase lambung (disekresi oleh sel 

utama) menghidrolisis lemak susu 

menjadi ........... dan ......, tetapi 

aktivitasnya terbatas dalam kadar pH 

rendah 

I. asam lemak  J. enzim  
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C. Di dalam lambung makanan di cerna secara fisik dan kimia. sebutkan 

dan jelaskan bagaian manakah dari lambung yang memiliki peran dalam 

pencernaan fisik dan kimia pada lambung dengan melakukan 

pengamatan pada APLIGUNG.  

Fisik................................................................................................................ 

kimia............................................................................................................... 

D. lakukanlah pengamatan pada lambung sehat dan lambung yang terkena 

penyakit dengan menggunakan APLIGUNG, sebutkan 3 ciri-ciri 

lambung sehat yang kamu temukan. 

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

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

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

E. Berikut adalah penyakit pada lambung, jelaskan perubahan secara fisik 

pada lapisan lambung dengan melakukan pengamatan alat peraga 

APLIGUNG.  

a. Ulkus peptikum 

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

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

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

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

b. Gastroenteritis 

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

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

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

c. Gastritis (radang lambung) 

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

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

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

..................................................... 
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Lembar Jawaban LKS 

A.  

 

 

 

 

 

 

B. Susunan lapisan lambung dari luar ke dalam berdasarkan warna lapisan 

pada APLIGUNG, dengan bernomor urut pada kotak sebgai berikut:  

 

 

 

 

 

C. - Memproduksi kimus (masa homogen setengah cair yang berkadar asam 

tinggi) dan mendorong kedalam duedenum dengan gerakan paristaltik 

- Memproduksi mukus melindungi lambung terhadap aksi pencernaan, 

glikoprotein, dan vitamin B12 dari makanan yang dicerna 

- Renin (diproduksi oleh lambung bayi), berfungsi mengkoagulasi protein 

susu (kaseinogen) menjadi kasein yang tidak larut. Enzim ini sangat 

penting untuk mencerna ASI  (Air Susu Ibu). 

- Lipase lambung (disekresi oleh sel utama) menghidrolisis lemak susu 

menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi aktivitasnya terbatas dalam 

kadar pH rendah 

- Enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama bolus akan tetap 

bekerja dalam lambung. Lambung tidak memproduksi enzim pencerna 

karbohidrat 

F=Fundus 

B= badan lambung 

K=kardia 

P=pilorus 

6=lapisan otot logitudinal  

7=lapisan otot sircular 

8=lapisan otot oblique / miring 

10=sub mukosa 

11=lapisan mukosa  

12=sfringter pilorus 

 

 

2.

.. 
mukosa 

Otot polos 

3 Sub mukosa 

serosa 

4 

1. 
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D. Di dalam lambung makanan di cerna secara fisik dan kimia. sebutkan dan 

jelaskan bagaian manakah dari lambung yang memiliki peran dalam 

pencernaan fisik dan kimia pada lambung dengan melakukan pengamatan 

pada APLIGUNG.  

Fisik= lapisan otot penyusun lambung yang berperan dalam mencampur dan 

menghancurkan lambung 

Kimia= lapisan mukosa lambung berperan dalam mengeluarkan enzim 

pencernaan, asam klorida, mukus, garam-garam, dan air 

E. lakukanlah pengatan pada lambung sehat dan lambung yang terkena 

penyakit dengan menggunakan APLIGUNG, sebutkan 3 ciri-ciri lambung 

sehat yang kamu temukan. 

a. tidak  terdapat peradangan pada lapisan mukosa dan submukosa 

lambung 

b. tidak terdapat luka pada lapisan mukosa dan submukosa lambung  

c. tidak terdapat bakteri dan virus pada lapisan mukosa lambung 

 

F. a. Ulkus peptikum, dikarenakan terjadi luka (peradangan kronis) pada 

lapisan mukosa dan sub 

mukosa dekat duedenum (bagian teratas dari usus halus). 

a. Gastroenteritis (flu perut), dikarenakan terjadi peradangan pada saluran 

pencernaan lambung dan usus halus.  

b. Gastritis (radang lambung),terjadi luka pada lapisan mukosa lambung  

 

 

 

 

 

 

POST TES 

Satuan Pendidikan  :  MA 

Mata Pelajaran   :  Biologi 
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Kelas/ Semester   :  XIPA / II 

Bab    :sistem pencernaan makanan 

Pertemuan ke   : 1 

Waktu   : 15 menit 

No. Tipe Indikator Soal dan jawaban Nilai 

1 C2 

3.7.1 Menjelaskan 

struktur 

jaringan 

penyusu

nan 

organ 

lambung.  

 

1. Salah satu bagian lambung, fundus terletak 

di...  

A. Bagian bawah yang menyempit, 

berbatasan dengan usus halus oleh 

otot sfingter pilorus 

B. Berbatasan dengan esofagus oleh otot 

sfingter esofagus 

C. Bagian yang membulat terletak 

diatas sebelah kiri 

D. Bagian terbesar lambung terletask 

dibawah fundus 

E. Bagian terluar dari lambung 

1 

2 C2 

2. Susunan lapisan otot lambung dari dalam 

keluar adalah.... 

A. Lapisan miring - lapisan sirkuler-

lapisan longitudinal 

B. Lapisan sirkuler-lapisan 

laongitudinal-lapisan miring 

C. Lapisan logitudinal-lapisan 

sirkuler-lapisan obligue 

D. Lapisan oblique-lapisan miring-

lapisan longitudinal 

E. Lapisan lumen-lapisan 

longitudinal-lapisan sirkuler 

 

1 

3 C2 

 3. Urutan lapisan pada lambung dari luar ke 

dalam adalah...? 

A. Serosa-otot polos-sub mukosa-

mukosa 

B. Serosa-otot lurik-sub mukosa-

mukosa 

1 
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C. Serosa-otot polos-mukosa-sub 

mukos 

D. Mukosa-sub mukosa-otot polos 

serosa 

E. Serosa-otot lurik- mukosa 

 

4 C2 

3.7.2 Menjelaskan 

perubahan fisik 

dan kimia pada 

makanan yang 

berhubungan 

dengan fungsi 

lambung. 

4. Kandungan cairan yang dihasilkan 

lambung adalah..... 

A. Enzim pencernaan, mukus, air, 

gara-garam dan asam klorida 

B. mukus dan cairan empedu 

C. gula darah dan asam klorida 

D. asam lemak dan air 

E. air dan karbohidrat 

 

1 

5 C2 

 

 

 

5. Berikut adalah satu dari Fungsi lambung 

adalah........ 

A. Memproduksi kimus dan 

mendorongnya ke duedenum 

dengan gerakan paristaltik 

B. Memproduksi kimus untuk mencerna 

karbohitrat 

C. Mencerna karbohidrat 

D. Mencerna makanan secara fisik aja 

E. Mencerna makanan secara kimia aja 

 

1 

 

6 C2 

 6. peristiwa perubahan makanan yang terjadi 

dalam lambung adalah....  

A. fisik 

B. kimia 

C. biologi 

D. fisika 

E. Fisik dan kimia 

1 

7  

 7. Asam lambung yang dikeluarkan oleh 

lapisan mukosa berfungsi......? 

A. Menyebabkan peradangan pada 

lambung 

1 
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B. Menyebabkan gerakan paristaltik 

C. Mencerna protein 

D. Asam lambung dapat merangsang 

hormon gastrin 

E. Mematikan bakteri-bakteri dalam 

makanan 

8 C1 

4.7.1 

menyebutkan ciri-

ciri lambung sehat 

dengan alat bantu 

APLIGUNG 

 

 

 

 

8. Berdasarkan alat peraga diatas Berikut 

adalah ciri-ciri lambung sehat. 

A. Terjadi luka pada lapisan mukosa 

lambung 

B. Terjadi peradangan pada sub mukosa 

lambung 

C. Terdapat bacteri Helicobacter pylory 

pada lapisan mukosa lambung 

D. Tidak terdapat luka, maupun 

peradangan pada lambung pada 

lapisan sub mukosa dan mukosa 

lambung 

E. Tidak terdapat luka akan tetapi 

terdapat bacteri Salmonella typhosa 

1 

9 C2 

 4.7.2 memberi 

contoh 

penyakit pada 

lambung 

dengan alat 

bantu 

APLIGUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

abnormal normal 

a 

d 

b c 

d 
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9. Perhatikan gambar, bagian c adalah 

contoh penyakit dari....? 

A. Gastritis 

B. Gastreonteritis 

C. Sembelit 

D. Emisis 

E. vomitus 

10 C2 

10. yang dimaksud dengan gastritis 

adalah......? 

A. Radang yang akut atau kronis 

pada lapisan mukosa dinding 

lambung 

B. Radang yang akut atau kronis 

pada lapisan mukosa dan sub 

mukosa lambung 

C. Radang yang akut atau kronis 

pada lapisan sub mukosa dinding 

lambung 

D. Radang yang akut atau kronis 

pada lambung dan usus 

E. Radang yang akut atau kronis 

esofagus 

1 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF 

 Nilai Tes  

No. Nama Siswa 
Jumlah (n) 

Nilai 
Benar (5) Salah (0) 

1. AGUS PURNOMO 8 2 80 
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2. HANISAH  7 3 70 

3. IMRON AMRULLAH 8 2 80 

4. JUMANIYAH 9 1 90 

5. KHUAINI 9 1 90 

6. MARYANI SUSANTI 8 2 80 

7. MIRA 9 1 90 

8. ROHEMAH 7 3 70 

9. MOH. IMAM 7 3 70 

10. NOR HAYATUN 1 0 100 

11. RATNA JUWITA 6 4 60 

12. RATNAWATI NURUL NINGSIH 8 2 80 

13. RB. ABD. KHARIQ 1 0 100 

14. RISMANIYAH 8 2 80 

15. RISQIANA PUTRI 1 0 100 

16. ROFI’AH  9 1 90 

17. SAMIATUN 1 0 100 

18. SOFIYAH 9 1 90 

19. SRI YANTI DEWI 8 2 80 

20. SUMIDEH 1 0 100 

21. UMIYAH 8 2 80 

22. WINI WIDIA FEBRIANIA PUTRI 6 4 60 

23. SITTIPAH 9 1 90 

24. SITTINI 8 2 80 

25. SAMSUL ARIFIN 8 2 80 

26. MOBAROKAH 9 1 90 

27 HALIMATUS SAHRAH 8 2 80 

 

nilai yang diperoleh =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢𝑎𝑛
𝑥 100 
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SILABUS  

MATA PELAJARAN BIOLOGI MA 

“SISTEM PENCERNAAN MANUSIA “ 

 

Disusun Oleh : NURHASANAH 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

2017 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah  :MA. DARUSSALAM AL-FAISHOLIYAH 

Mata Pelajaran : Sistem Pencernaan  Manusia  

Semester   : Genap 

I. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kl 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan procedural 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 procedural padabidangkajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

Kl 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pelajaran 

Kegiatan 

pembelajaran 
Indikator Penialain 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/

Bahan 

Ajar 

3.7.  Menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun  organ 

pada system pencernaan dan 

mengkaitkan dengan nutrisi dan 

Sistem 

pencernaa

n manusia 

- lambung 

Siswa melakukan 

diskusi sistem 

pencernaan 

lambung dan 

menjelaskan struktur 

jaringan penyusun 

organ lambung.  

Jenis: 

 Tes 

tertulis 

1 x 

pertem

uan 

Hand out 

Buku 

paket 
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bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pencernaan serta 

gangguan fungsi yang mungkin 

terjadi pada system pencernaan 

manusia melalui studi literature, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi 

4.7 Menyajikan hasil analisis tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi 

jaringan pada organ-organ 

pencernaan yang menyebabkan 

gangguan system pencernaan 

manusia melalui berbagai bentuk 

media presentasi. 

gangguan sistem 

pencernaan 

lambung dengan 

melakuakn 

pengatan pada 

APLIGUNG 

Siswa 

mempresentasika

n hasil diskusi  

Menjelaskan 

perubahan fisik dan 

kimia pada makanan 

yang berhubungan 

dengan fungsi 

lambung.. 

menyebutkan ciri-

ciri lambung sehat 

dengan alat bantu 

APLIGUNG 

 memberi contoh 

penyakit pada 

lambung dengan alat 

bantu APLIGUNG 

Bentuk 

instrumen 

penilian: 

Pilihan 

ganda  

 

Dra. 

Irnaningt

yas.2014 

BIOLOG

I untuk 

SMA 

kelas XI , 

Jakarta 

:Erlangg

a  
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INSTRUMEN OBSERVASI PENGGUNAAN APLIGUNG DI 

KELAS 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NURHASANAH 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

2017 
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LEMBAR PENILAIAN KELAYAKAN ISI MATERI 

(METER COUNTENT) 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NURHASANAH 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

2017 
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LEMBAR PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NURHASANAH 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

2017 
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DOKUMENTASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: proses diskusi LKS dengan 

menggunakan APLIGUNG 

Gambar 2: proses diskusi LKS dengan 

menggunakan APLIGUNG 

Gambar 3: Guru membimbing siswa 

Dalam proses diskusi LKS dengan 

menggunakan APLIGUNG 

Gambar 4: proses presentasi LKS 

dengan menggunakan APLIGUNG  
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Gambar 5: siswa memberikan 

tanggapan terhadap presentasi 

kelompok 

Gambar 6: siswa menyimpulkan 

materi  
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