
INDERA PENGLIHATAN 

 

I. BINTIK BUTA 

A. Tujuan 

Menentukan jarak bintik buta dari mata 

B. Alat dan Bahan 

1. Penentu bintik buta 

2. Penutup mata 

3. Penggaris/alat ukur 

C. Cara kerja 

1. Peganglah alat penentu bintik buta (titik hitam sebelah kanan tanda +) pada 

jarak 20 cm di depan wajah sejajar dengan mata kanan anda 

2. Tutuplah mata kiri anda 

3. Fokuskan mata anda pada tanda positif (+), dengan perlahan gerakan penentu 

bintik buta tersebut mendekati wajah anda. 

4. Pada jarak tertentu bintik hitam akan menghilang dari pandangan anda. Tepat 

pada saat hilangnya titik hitam dari pandangan anda, ukurlah jarak antara alat 

penentu bintik buta tersebut dengan mata anda (dalam cm) 

5. Bandingkan dengan jarak yang diperoleh oleh praktikan lain dalam satu 

kelompok. 

D. Pertanyaan 

1. Buatlah tabulasi data kelompok anda, dan bandingkan anta teman dalam satu 

kelompok? 

2. Apa yang dimaksud dengan bintik buta dan bintik kuning? 

3. Apa yang dimaksud dengan miop dan presbiop? 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PANDANG DEKAT 

A. Tujuan 

Menentukan titik pandang dekat 

B. Alat dan bahan 

1. Penutup mata 

2. Jarum 

3. Alat ukur 

C. Cara kerja 

1. Jarak dari mata ke objek yang terdekat yang dapat difokuskan dengan jelas 

disebut titik pandang dekat. 

2. Tutuplah satu mata dengan tangan dan fokuskan mata yang lain pada jarum 

lurus yang dipegang tangan anda jauh-jauh 

3. Doronglah perlahan-lahan mendekati mata anda, hingga benda tampak kabur 

4. Segeralah pasangan anda mengukur jarak dari mata ke jarum yang kabur. Hal 

ini adalah titik pandang dekat anda. 

5. Ulangi proses tadi dengan mata yang lain dan bandingkan keduanya. 

D. Pertanyaan 

1. Ukur titik dekat anda dan buatlah tabulasi data titik dekat probandus di 

kelompok anda, bandingkan ! 

2. Kacamata berlensa apakah orang yang menderita rabun dekat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDERA PENCIUMAN 

A. Tujuan 

Menentukan benda dari bau yang tercium 

B. Alat dan bahan 

1. Bunga melati atau bunga lain yang mempunyai bau 

2. Jeruk 

3. Kopi 

4. Minyak kayu putih 

5. Minyak wangi 

6. Sapu tangan atau penutup mata 

C. Cara kerja 

1. Sediakan bunga melati, buah jeruk, kopi, minyak kayu putih, minyak wangi 

2. Tutup mata dengan sapu tangan atau penutup mata 

3. Mintalah seorang teman untuk memberikan bahan-bahan tersebut. 

4. Tebaklah jenis bahan yang diberikan dengan cara mencium baunya. 

D. Pertanyaan 

1. Buatlah tabulasi data perbandingan daya penciuman probandus satu kelompok ! 

2. Selain berfungsi untuk pencium, hidung juga berfungsi sebagai pengatur tubuh, 

jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDERA PERASA 

I. PENGENALAN RASA  

A. Tujuan  

Menentukan daerah pengecap berbagai rasa pada lidah manusia. 

B. Alat dan bahan 

1. 2 sendok teh garam 

2. 2 sendok teh gula 

3. Aspirin 

4. 2 sendok teh sari buah lemon 

5. 4 buah gelas kecil 

6. 4 buah batang pembersih (berbungkus kapas/cotton bud) 

7. Serbet 

8. Kertas dan pensil 

C. Cara kerja 

1. Isi setiap gelas dengan air sebanyak 50 ml 

2. Tambahkan 2 sendok teh garam pada gelas pertama 

3. Tambahkan 2 sendok teh gula pada gelas kedua 

4. Hancurkan aspirin dan masukkan ke dalam gelas ketiga 

5. Tambahkan 2 sendok teh sari buah lemon pada gelas keempat 

6. Keringkan lidah anda dengan serbet atau tissue, untuk membuang air luirnya. 

7. Celupkan batang pembersih/cotton bud ke dalam gelas pertama. Tiriskan dan 

tempelkan ke bagian tengah, samping dan belakang lidah. Di manakah terasa 

asin yang terkuat 

8. Setelah itu cuci mulut anda dengan air dingin. Keringkan dan ulangi hal 

tersebut dengan ketiga cairan yang lain. Tuliskan setiap jawaban anda pada 

lembar kertas di belakang modul ini. 

9. Apa yang terjadi?mengapa? 

D. Pertanyaan 

1. Buatlah tabulasi data perbandingan daya pengecapan probandus dalam satu 

kelompok ! 

2. Jelaskan mekanisme jalannya impuls pada percobaan di atas sehingga anda 

dapat merasakan rasa pahit, manis, asam dan lain-lain. 

 



PRAKTIKUM TES KEBUGARAN JASMANI DENGAN HARVARD STEP TEST 

 

TUJUAN: 

- Mahasiswa memahami respon adaptif tubuh terhadap stimulus aktivitas fisik berat 

- Mahasiswa mampu menganalisis dan menilai tingkat kebugaran jasmani dengan 

menggunakan  

   teknik Harvard step test 

 

DASAR TEORI:  

 Harvard step test merupakan salah satu tes kebugaran jasmani yang cukup ideal untuk 

digunakan sebagai alat penyaringan (screening) dengan menghasilkan simpulan yang 

bermakna. Stimulus tantangan fisik pada hakekatnya akan memicu respon fisiologis tubuh 

untuk berespon dengan tingkat konsumsi O2 maksimal (kapasitas aerobik). Frekuensi jantung 

selama kerja berbanding lurus dengan penggunaan O2 dalam batas tertentu. Namun, usaha 

terbaik untuk menilai kapasitas aerobik adalah dengan tes submaksimal (menggunakan O2 di 

bawah maksimum) dimana hasil test selanjutnya diekstrapolasi untuk menentukan tingkat 

konsumsi O2 maksimal. Selain itu, kapasitas aerobik juga dapat dihitung dari frekuensi 

jantung yang dihitung semasa waktu pemulihan (recovery period) walaupun tidak setepat 

pengukuran secara langsung.  

ALAT:  

1. satu meja tinggi 40 cm untuk naik turun 

2. satu metronome 

3. satu stopwatch 

CARA KERJA:  

1. Probandus duduk selama 5 menit, dihitung denyut nadi selama 30 detik.  

2. Pasang metronome pada 120 pukulan per menit (30 langkah lengkap) 



3. Latihan naik turun bangku dengan 4 hitungan, probandus akan naik turun bangku selama 

maksimal 5 menit.  

4. Jalankan metronome.  

5. Pemeriksa memberi aba-aba sian dan mulai berhitung.  

6. Hentikan naik turun jika probandus merasa pusing, nyeri dada, capai, tidak teratur 

langkahnya atau terjatuh 

7. Probandus duduk kembali, tunggu 1 menit, hitung denyut nadi selama 30 detik.  

8. Hitunglah IKJ (indeks kebugaran jasmani) dengan rumus yang tersedia 

9. Lakukan secara bergantian 

10. Catat hasilnya di lembar kerja praktikum 

 

ANALISIS 

 Setelah diperoleh denyut nadi istirahat, indeks kebugaran jasmani (Physical Fitness 

Index) dapat dinilai dengam rumus sebagai berikut: 

Waktu naik turun (detik) x 100 

PFI = ----------------------------------------------------------------- 

5.5 (jumlah denyut nadi 1 menit setelah latihan) 

Penilaian:  

- kurang dari 50 = jelek 

- 50-80 = sedang 

- lebih dari 80 = baik 

 

 

 



 

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM TES KEBUGARAN JASMANI Harvard Step Test 

Nama 

NIM 

Tanggal Praktikum 

Data Hasil Percobaan: 

No. Nama Umur TB / BB Denyut Nadi IKJ (PFI) Simpulan 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pengesahan Dosen / Asisten 

 

 

 


