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KONSEP YANG KURANG TEPAT PADA MATERI SISTEM GERAK  MANUSIA 

Oleh : Tutiek Rahayu 

Dosen Jurdik Biologi 

FMIPA UNY 

 

Pendahuluan 

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk mata pelajaran Biologi di SMA 

kelas XI memuat materi Sistem Gerak Manusia, salah satu buku yang benyak digunakan di 

wilayah DIY dan Jawa Tengah adalah buku Biologi karangan D. A. Pratiwi, dkk. Yang 

diterbitkan oleh Penerbit Erlangga. Pada materi Sistem Gerak Manusia ada tiga sub materi yang 

perlu dikaji ketepatan konsepnya, yaitu tentang pembentukan tulang, mekanisme kontraksi otot, 

dan penyakit miastenia gravis. 

Materi Pembentukan Tulang 

 Konsep pembentukan tulang yang kurang tepat terdapat pada buku Biologi yang tersebut 

diatas dijabarkan bahwa proses pembentukan tulang hanya ada satu proses saja padahal yang 

benar ada dua macam yaitu pembentukan tulang atau osifikasi endokondral dan 

intramembranosa. Pada buku Biologi tersebut menerangkan pembentukan tulang terjadi segera 

setelah terbentuk tulang rawan (kartilago). Kartilago dihasilkan dari sel-sel mesenkim. Setelah 

kartilago terbentuk, bagian dalamnya akan berongga dan terisi osteoblas. Osteoblas juga 

menenpati jaringan seluruhnya dan membentuk sel-sel tulang. Sel-sel tulang dibentuk terutama 

dari arah dalam ke luar; atau proses pembentukannya konsentris. Setiap satuan-satuan sel tulang 

mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf membentuk suatu sistem yang disebut sistem 

Havers. Di sekeliling sel-sel tulang terbentuk senyawa protein yang akan menjadi matriks tulang. 

Kelak, di dalam senyawa protein ini terdapat pula kapur dan fosfor sehingga matriks tulang akan 

mengeras. Proses penulangan ini disebut osifikasi. 

 Konsep yang benar osifikasi ada dua macam, yaitu osifikasi intramembranosa dan 

endokondral. Osifikasi intramembranosa merupakan proses pembentukan tulang pipih, seperti 

tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang osipital, tulang pelipis, rahang atas dan bawah. Osifikasi 

intramembranosa merupakan osifikasi yang terjadi lebih dulu dan lebih sederhana dibandingkan 

dengan osifikasi endokondral. Prosesnya dimulai dari pembentukan osteoblas dari sekelompok 
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sel-sel mesenkim di dalam membran fibrosa. Tempat terbentuknya osteoblas ini disebut pusat 

osifikasi. Osteoblas kemudian mensekresikan zat-zat interseluler yang sebagian tersusun dari 

serabut kolagenosa yang akan membentuk matriks tempat garam-garam kalsium disimpan. Bila 

sekelompok osteoblas telah sempurna dikelilingi matriks berkapur, terbentuklah trabekula. 

Trabekula-trabekula yang terbentuk di sekeliling pusat osifikasi tersebut kemudian melebur 

menjadi kisi-kisi terbuka yang merupakan ciri khas dari tulang spongiosa. Dengan pembentukan 

lapisan tulang berturut-turut, beberapa osteoblas menjadi terperangkap dalam ruang sempit yang 

disebut lakuna. Osteoblas yang terperangkap tersebut kemudian kehilangan kemampuannya 

untuk membentuk tulang dan kemudian menjadi osteosit. Ruang-ruang antara trabekula 

kemudian diisi dengan sumsum merah. Jaringan ikat asli yang mengelilingi masa tulang yang 

sedang tumbuh kemudian menjadi periosteum. Daerah penulangan sekarang benar-benar menjadi 

tulang spongiosa. Akhirnya lapisan permukaan dari tulang spongiosa akan disusun kembali 

menjadi tulang kompak. 

Osifikasi endokondral adalah pembentukan tulang dari tulang rawan hialin.  Kebanyakan 

tuang rangkan manusia terutama tulang pendek dan tulang panjang terbentuk secara 

endokondral. Untuk memungkinkan pertumbuhan tulang maka osifikasi dimulai di tiga pusat, 

yaitu satu daerah tengah yang akan membentuk bagian diafisis, yang lain pada kedua ujung 

tulang yang akan membentuk epifisis (gambar 1). 

 

Gambar 1. Osifikasi Endokondral (Chiras, D.D., 1991: dalam Soewolo, dkk,2003) 
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Pada permulaan osifikasi, di pusat-pusat osifikasi terbentuklah osteoblas dari sel-sel 

mesenkim. Di samping itu osteoblas juga menempati jaringan pengikat disekelilingnya. Pada 

osifikasi tulang panjang, jaringan tulang yang pertama kali terbentuk adalah jaringan tulang di 

dalam perikondrium yang mengelilingi diafisis melalui osifikasi intramembranosa. Jaringan 

tulang ini kemudian disebut sebagai bone collar yang bagian luarnya akan menjadi periosteum. 

Di dalam bone collar yang sedang dibentuk tersebut, kondrosit dari tulang rawan mulai 

degenerasi, karena lapisan tulang baru tersebut menghalangi difusi nutrient ke dalam matriks 

tulang rawan. Kondrosit yang mengalami degenerasi tersebut akan meresorpsi matriks di 

sekitarnya, sehingga menyebabkan perluasan lakuna. Di samping itu pada saat yang sama terjadi 

kalsifikasi pula pada tulang rawan tersebut. 

Perkembangan selanjutnya diikuti dengan masuknya pembuluh darah yang berasal dari 

periosteum melalui lubang-lubang yang dibuat oleh sel pencerna tulang (osteoklas) di dalam 

bone collar, menembus matriks tulang rawan yang mengalami kalsifikasi tersebut. Bersama 

dengan pembuluh darah ini, sel-sel mesenkim yang belum berdeferensiasi juga memasuki daerah 

tersebut, kemudian memperbanyak diri dan menghasilkan osteoblas dan sel-sel batang sumsum 

tulang.  

Osteoblas yang terbentuk di pusat osifikasi ini kemudian mulai mensekresikan serabut-

serabut kolagen yang disimpan ke dalam spikula yang sedikit mengalami kalsifikasi. Kalsium 

disimpan pada serabut kolagen sehingga menghasilkan suatu masa tulang spongiosa pada pusat 

osifikasi primer ini. Pusat osifikasi berikutnya terbentuk pada ujung-ujung tulang, yang 

kemudian dikenal sebagai pusat osifikasi sekunder. Pusat osifikasi primer akan membentuk 

bagian diafisis tulang panjang, sedangkan pusat osifikasi sekunder akan membentuka bagian 

epifisisnya. Selama tulang tumbuh, banyak zat yang mengalami kalsifikasi pada bagian utama 

tulang dirusak oleh osteoklas. Osteoklas melubangi bagian tengah tulang sehingga terbentuk 

rongga sumsum. 

Selama osifikasi, sebagain besar tulang rawan hialin dirubah menjadi tulang, namun 

setelah osifikasi selesai selesai, masih ada tulang rawan yang tersisa berbentuk cawan terletak 

antara bagian diafisis dan epifisis-epifisisnya. Tulang rawan antara ini dikenal dengan nama 

cakram epifisial (cawan epifiseal), tersusun dari sel-sel tulang rawan yang masih tetap aktif 
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membelah, sehingga memungkinkan tulang masih dapat memanjang. Aktivitas cawan epifisial 

ini tetap berlangsung sampai tulang berhenti tumbuh, yaitu pada saat anak dewasa. 

Paling tidak ada dua hormon yang berpengaruh dalam osifikasi, yaitu hormon paratiroid 

dan hormon kalsitonin. Hormon paratiroid berpengaruh pada aktivitas osteoklas, yaitu 

mempengaruhi pembebasan kalsium dari tulang (dekalsifikasi), sedangkan hormon kalsitonin 

berpengaruh pada kalsifikasi. Di samping ini peningkatan kadar steroids seks dalam darah orang 

dewasa akan menyebabkan cawan epifiseal dirubah menjadi tulang. Dengan demikian pada 

tulang orang tua, cawan epifiseal dirubah menjadi tulang. Dengan demikian pada tulang orang 

tua, cawan epifisial ini tidak nampak lagi, sehingga diafisis dan epifisis menyatu. 

 Konsep kedua yang kurang tepat, adalah tentang kontraksi otot. Dalam buku tersebut 

dijabarkan menurut Hansen dan Huxly (1995) mengemukakan teori kontraksi otot yang disebut 

model sliding filaments. Model ini menyatakan bahwa kontraksi terjadi berdasarkan adanya dua 

set filament di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan filamen miosin. 

Rangsangan yang diterima oleh asetilkolin menyebabkan aktomiosin mengerut (kontraksi). 

Kontraksi ini memerlukan energi. Pada waktu kontraksi, filamen aktin meluncur di antara miosin 

ke dalam zona H (zona H adalah bagian terang di antara dua pita gelap). Dengan demikian 

serabut otot memendek; yang tetap panjangnya ialah pita A (pita gelap), sedangkan pita I (pita 

terang) dan zona H bertambah pendek waktu kontraksi. 

 Ujung miosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisisnya menjadi ADP. Beberapa 

energi dilepaskan dengan cara memotong pemindahan ATP ke miosin yang berubah bentuk ke 

konfigurasi energi tinggi. Miosin yang berenergi tinggi ini kemudian mengikatkan diri dengan 

kedudukan khusus pada aktin membentuk jembatan silang. Kemudian simpanan energi miosin 

dilepaskan, dan ujung miosin lalu beristirahat dengan energi rendah. Pada saat inilah terjadi 

relaksasi. Relaksasi ini mengubah sudut perlekatan ujung miosin menjadi miosin ekor. Ikatan 

antara miosin energi rendah dan aktin terpecah ketika molekul baru ATP bergabung dengan 

ujung miosin. Kemudian siklus tadi berulang lagi. 

Konsep yang benar seharusnya, filamen otot terdiri dari filamen tipis dan filamen tebal. 

Filamen tipis tersusun terutama atas aktin, tropomiosin, dan troponin. Aktin berada sebagai suatu 

filamen panjang (aktin F) tersusun atas monomer aktin globuler (aktin G). Setiap filamen tipis 

terdiri dari dua filamen aktin yang saling terpilin dalam suatu bentukan spiral ganda. Suatu sifat 
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khusus dari semua molekul aktin G adalah struktur asimetrinya. Bila molekul aktin G 

berpolimerisasi untuk membentuk aktin F,maka mereka saling berikatan belakang dengan depan, 

sehingga menghasilkan suatu filamen dengan polaritas yang berbeda. Di samping itu setiap aktin 

G mengandung suatu tempatperlekatan miosin (myosin binding site).Tropomiosin pada suatu 

filamen tipis merupakan suatu benang panjang (panjang+ 40 nm), tersusun atas 2 rantai 

polipeptida yang membentuk suatu spiral cr,. Rantai polipeptida ini saling berpilin satu sama 

lain. Pada setiap filamen tipis terdapat dua benang tropomiosin yang berjalan di atas sub unit 

aktin sepanjang sisi luar alur antara2benang aktin yang terpilin. Fungsi tropomiosin adalatr 

menutup tempat perlekatan miosin pada molekul aktin pada saat otot istirahat.Troponin pada 

suatu filamen tipis merupakan suatu kompleks 3 subunit, yaitusubunit TnT (yang melekat erat 

pada tropomiosin), subunit TnC (yang berfungsi mengikat ion kalsium), dan subunit TnI (yang 

berfrrngsi mengharnbat interaksi antara aktin dan miosin). Suatu kompleks fioponin melekat 

pada satu tempat khusus pada tropomiosin. Setiap molekul hopomiosin menutupi 7 molekul 

aktin G, akan dibatasi oleh satu kompleks troponin (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Struktur Filamen Tipis (Sherwood, L., 1989: dalam Soewolo,dkk. 2003) 
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Suatu filamen tebal tersusun atas molekul-molekul miosin. Miosin merupakan suatu molekul 

besar seperti batang tipis (panjang t 200 nm dan diameter 2 - 3 nm) yang tersusun atas dua spiral 

peptida yang saling terpilin. Setiap molekul miosin pada salah satu ujungnya memiliki bulatan 

kecil yang disebut jembatan silang (cross bridge) yang menonjol keluar filamen tebal. Untuk 

memudahkan, biasanya molekul myosin digambarkan seperti tongkat golf, di mana bagran yang 

melengkung adalah jembatan silangnya (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Struktur Filamen Tebal. (a) Molekul miosin, (b) Filamen tebal (Sherwood, L., 1989: 

dalam Soewolo,dkk.2003) 

 

Teori kontraksi otot yang banyak diterima pada saat ini adalah teori pergeseran (sliding theory), 

yang didasarkan pada hipotesis sliding filament yang dikemukakan oleh H.E. Huxley dan J. 

Hanson, dan oleh A.F. Huxley dan R. Needergerke pada tahun 1954. Hipotesis ini terutama 

berdasarkan penemuannya bahwa pada saat sarkomer memendek, panjang filamen tipis dan tebal 

tidak berubah, mereka Nampak “interdigitate”, dan tumpang tindih antara filamen tipis dan tebal 

terjadi pada seluruh sarkomer. Yang berperan dalam kontraksi otot adalah filamen aktin dan 

miosin. Bila otot berkontraksi, maka filamen aktin akan bergeser ke arah tengah sarkomer, 

sedangkan filamen miosin tetap pada tempatnya. Yang menyebabkan filamen aktin bergeser 

adalah aktivitas jembatan silang miosin. 

 Untuk memahami proses kontraksi otot, perhatikan gambar 4. Dalam  keadaan istirahat, 

tempat perlekatan miosin pada molekul aktin tertutup oleh tropomiosin. Molekul tropomiosin 
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diikat pada tempatnya oleh troponin. Kontraksi akan dimulai apabila tropomiosin yang menutupi 

tempat perlekatan miosin pada aktin dipindah, dan ini terjadi apabila troponin (subunit TnC) 

menerima ion Ca++. Bila troponin menerima ion Ca++, maka posisinya akan berubah, dan 

perubahan ini akan diikuti oleh berubahnya posisi tropomiosin sehingga tempat perlekatan 

miosin terbuka. terbukanya tempat perlekatan miosin pada aktin ini akan diikuti oleh 

menempelnya jembatan silang miosin pada tempat perlekatan miosin tersebut. Dengan bantuan 

energi dari pemecahan ATP oleh ATP-ase menjadi ADP + Pi, maka jembatan silang akan 

menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer. Dengan demikian akan terjadi kontraksi otot. 

Dasar utama teori jembatan silang adalatr, bahwa kepala miosin "mendayung" sepanjang 

filamen aktin dan menariknya ke arah tengah sarkomer. Dasar fisikal kekuatan pergeseran adalah 

siklus pembentukan dan pembongkaran gandengan aktomiosin (siklus jembatan silang miosin) 

antara kepala miosin (embatan silang miosin) dengan monomer aktin. Suatu kepala miosin 

pertama-tama melekat pada suatu monomer aktin dan kemudian mengalami suatu perubahan 

vektorial dalam konfigurasi atau orientasi sehingga filamen aktin ditarik kearah tengah sarkomer. 

Jembatan silang kemudian terlepas, kembali ke posisi semula dan siap memulai siklus dengan 

melekat pada rnonomer aktin berikutnya. Jadi nampak di sini bahwa suatu pemendekan 46 

sarkomer memerlukan pengulangan (ratusan) siklus jembatan silang. Setiap siklus jembatan 

silang akan menggeser filamen aktin sejauh 10 nm dan memerlukan energy dari satu ATP. Satu 

hal yang penting dari model ini adalah bahwa aktomiosin dibentuk secara tidak kekal, dan ATP 

akan dipecah hanya apabila satu siklus jembatan silang selesai. Satu siklus jembatan silang 

terdiri dari: (1) perlekatan jembatan silang myosin dengan aktin, (2) gerakan jembatan silang 

menggeser filamen alrtin ke arah tengah sarkomer dengan menggunakan energi dari ATP, 

sampai jembatan silang miring + 90o, (3) perlekatan jembatan silang miosin dengan aktin akan 

terlepas bila jembatan silang menerima ATP baru. 
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Gambar 4. Siklus Jembatan Silang Miosin (Soewolo, 2003:47) 

 

Siklus jembatan silang tersebut (Gambar 4) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Otot dalam keadaan istirahat, tropomiosin menutup tempat perlekatan miosin pada 

aktin fibriler. ATP dihidrolisis oleh ATP-ase miosin; namun ADP dan Pi masihtetap 

melekat pada miosin; energi tersimpan daram jembatan silang. 

2a. Bila Ca++- dibebaskan ke sarkoplasma karena perangsangan (eksitasi); dan ditangkap 

troponin subunit TnC, maka tropomiosin akan bergeser dan tempat lekat miosin pada 

aktin terbuka, sehingga jembatan silang berlekatan dengan aktin, atau: 

2b. Bila tidak ada perangsangan, maka tidak ada pembebasan Ca
++ tidak ada perlekatan 

aktin miosin, otot tetap beristirahat. 

3. Jembatan silang mengangguk, dengan menggunakan energi dari pernecahan ATP, 

ADP dan Pi dibebaskan ke luar jembatan silang. 

4a. Bila jembatan silang menerima ATP baru maka jembatan silang akan terlepas dari 

aktin, dan kembali ke posisi semula. atau: 

4b. Bila ATP baru tidak tersedia (setelah mati), aktin dan miosin tetap berlekatan, 

sehingga terjadi "rigor kompleks" 
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         Konsep ketiga yang kurang tepat adalah tentang penyakit miastenia gravis, yang 

merupakan melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan 

bahkan kematian. Penyebabnya belum diketahui dengan pasti.Konsep yang benar adalah keadaan 

melemahnya otot rangka, terutama otot-ototdaerah muka yaitu mata dan tenggorokan. Penyakit 

ini terutama menyerang orang dewasa, pada wanita antara umur 18 sampai 25 tahun dan pada 

laki-laki di atas umur 40 tahun.Penyakit ini disebabkan oleh adanya gangguan pada 

persarnbungan saraf otot, yaitu adanya reseptor asetilkolin yang mengikat antibody atau 

membran Post Sinops rusak karena reaksi Imunagolik. Keadaan ini menyebabkan tidak cukup 

tempat bagi asetilkolin untuk berinteraksi dengan reseptor dan rusak oleh Cholinesterase. 

Akibatnya ada kegagalan transmisi impuls dari saraf ke otot, sehingga otot tidak berkontraksi. 

Bila keadaan ini berlanjut, dan lebih banyak persambungan saraf otot terlibat, maka otot 

akan menjadi melemah bahkan dapat sampai lumpuh. Penyebab penyakit ini belum diketatrui 

dengan jelas. Ada yang menghubungkannya dengan penyakit kelenjar tiroid, ada pula yang 

meghubungkannya dengan adanya gangguan pada timus, suatu kelenjar endokrin yang penting 

dalam sistem kekebalan umum tubuh. 

 

Penutup 

        Demikian telah kami bahas tentang konsep yang kurang tepat pada sistem gerak manusia, 

yaitu tentang pembentukan tulang, Kontraksi otot: dan miastenia gravis yang terdapat pada buku 

biologi.SMA Kelas X1 Karangan  D.A. Pratiwi, dkk. 
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