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Sumber: www.brighamandwomans.org

4
Bab

Sistem Pernapasan     
pada Manusia

Kamu tentu telah mengetahui bahwa salah satu ciri 
makhluk hidup adalah bernapas. Tahukah kamu apakah 
fungsi bernapas? Fungsi bernapas adalah memasukkan 
oksigen dari udara yang akan digunakan untuk mengoksidasi 
makanan serta mengeluarkan sisa hasil oksidasi, yaitu karbon 
dioksida. Proses bernapas disebut juga proses respirasi. 
Proses bernapas akan berlangsung jika ditunjang oleh alat-
alat pernapasan. Untuk itu, kali ini akan dibahas mengenai 
pernapasan, organ-organ pernapasan, serta beberapa gang-
guan yang berhubungan dengan sistem pernapasan.

A. Organ-Organ Pernapasan

B. Proses Pernapasan

C. Gangguan pada Sistem 
Pernapasan

memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia.

mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan.

Hasil yang harus kamu capai:

Setelah mempelajari bab ini, kamu harus mampu:
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Proses 
pernapasan

InspirasiHidung

Batang
tenggorokan

Pangkal
tenggorokan

•  Emfisema
•  Asma
•  Kanker paru-paru
•  Tuberkulosis
•  Bronkhitis
•  Influenza

EkspirasiTenggorokan Paru-paru

Cabang batang
tenggorokan

Alveoli

Gangguan pada 
Sistem pernapasan

Organ-organ 
pernapasan

Sistem 
Pernapasan

pada Manusia

terdiri atas

terjadi dapat mengalami

terdiri atas

terdiri atas

terdiri atas

contohnya

terjadi pertukaran
gas O2 dan CO2 di

Untuk mempermudahmu mempelajari bab ini, pelajarilah diagram alur yang disajikan sebagai berikut.

Diagram Alur



57Sistem Pernapasan pada Manusia

A. Organ-Organ Pernapasan
Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi 

manusia. Pada proses ini terjadi pertukaran oksigen dan 
karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Sebelum 
membahas sistem pernapasan lebih jauh, akan dijelaskan 
dahulu beberapa organ yang berperan dalam sistem 
pernapasan.

Kamu tentunya telah mengetahui organ apa saja 
yang berperan dalam proses pernapasan. Bisakah kamu 
menyebutkannya secara berurutan mulai dari bagian paling 
luar? Agar kamu lebih paham, pelajarilah uraian berikut.

1. Hidung
Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya 

paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Pada 
permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus 
dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang 
masuk dari debu atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung 
terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga 
udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun 
terlalu lembap.

Udara bebas tidak hanya mengandung oksigen saja, 
namun juga gas-gas yang lain. Misalnya, karbon dioksida 
(CO2), belerang (S), dan nitrogen (N2). Gas-gas tersebut ikut 
terhirup, namun hanya oksigen saja yang dapat berikatan 
dengan darah. Selain sebagai organ pernapasan, hidung 
juga merupakan indra pembau yang sangat sensitif. Dengan 
kemampuan tersebut, manusia dapat terhindar dari meng-
hirup gas-gas yang beracun atau berbau busuk yang mungkin 
mengandung bakteri dan bahan penyakit lainnya. Dari rongga 
hidung, udara selanjutnya akan mengalir ke tenggorokan.

Rongga 
hidung

Tenggorokan

Sumber: The Visual Dictionary of Human 
Anatomy, 1996

  Pikirkan jawaban pertanyaan berikut sebelum kamu membaca uraian materi bab ini. Kemudian periksa 
kembali jawabanmu setelah kamu selesai membaca uraian bab ini. Apakah ada yang harus diperbaiki dengan 
jawaban tersebut?

Apa fungsi bernapas?1. 
Tuliskan organ-organ pernapasan manusia?2. 

Mengapa kamu tidak dapat menahan napas 3. 
lama?

Tes Materi Awal

   Gambar 4.1

Struktur hidung yang 
merupakan salah satu organ 
pernapasan.
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2. Tenggorokan
Tenggorokan merupakan bagian dari organ pernapasan. 

Tenggorokan berupa suatu pipa yang dimulai dari pangkal 
tengorokan (laring), batang tenggorokan (trakea), dan cabang 
batang tenggorokan (bronkus).

a. Pangkal Tenggorokan (Laring)
Setelah melewati hidung, udara masuk menuju pangkal 

tenggorokan (laring) melalui faring. Faring terletak di hulu 
tenggorokan dan merupakan persimpangan antara rongga 
mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. 
Setelah melalui laring, udara selanjutnya menuju ke batang 
tenggorokan (trakea). 

Pada batang tenggorokan ini terdapat suatu katup 
epiglotis. Katup ini bekerja dengan cara membuka jika 
bernapas atau berbicara dan menutup pada saat menelan 
makanan. Adanya katup tersebut, udara akan masuk ke 
paru-paru dan makanan akan menuju lambung. Kita jangan 
makan sambil berbicara, hal tersebut dapat mengakibatkan 
makanan masuk ke paru-paru dan tenggorokan. Oleh 
karenanya, hindarilah makan sambil berbicara.

Pada laring, di bawah epiglotis, terdapat pita suara. 
Ketika udara melewati pita suara, pita suara akan bergetar 
dan menghasilkan suara. Hal ini terjadi ketika kamu 
berbicara.

b. Batang Tenggorokan (Trakea)
Batang tenggorokan tersusun dari cincin-cincin tulang 

rawan dan terletak di depan kerongkongan. Batang teng-
gorokan memanjang dari leher ke rongga dada atas. Di da-
lam rongga dada, batang tenggorokan ini bercabang dua. 
Setiap cabangnya masuk menuju paru-paru kanan dan paru-
paru kiri.

c. Cabang Batang Tenggorokan 
(Bronkus)
Cabang batang tenggorokan (bronkus) merupakan 

cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu yang 
menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Bronkus 
bercabang lagi menuju bronkiolus. Masing-masing cabang 
tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolus. 
Alveolus merupakan tempat terjadinya difusi oksigen ke 
dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus mengandung 
banyak kapiler darah.

Sumber: The Visual Dictionary of Human 
Anatomy, 1996

Pangkal tenggorokan 
(laring)

Batang tenggorokan 
(trakea)

Cabang tenggorokan
(bronkus)

 Gambar 4.2

Tenggorokan terdiri atas tiga 
bagian, yaitu laring, trakea, dan 

bronkus.

Di bawah ini termasuk alat-
alat pernapasan pada tubuh 
manusia, kecuali ....
(US 2007)
a.  hidung
b. laring
c. hati
d. paru-paru
Jawaban (C)
Pembahasan: Alat-alat 
pernapasan manusia adalah 
hidung, laring, trakea, dan 
paru-paru.

Pembahasan UN
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3. Paru-paru
Tahukah kamu di mana letak paru-paru? Paru-paru ter-

letak di dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga 
perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. Pem-
batas ini bukan sekedar pembatas, tetapi berperan juga dalam 
proses pernapasan. 

Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-
paru kiri. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang 
suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung-
gelembung tersebut disebut alveoli (tunggal: alveolus). Dalam 
alveoli inilah sesungguhnya terjadi pertukaran gas-gas.  

Paru-paru kanan terdiri atas tiga belahan sedangkan 
paru-paru kiri hanya dua belahan. Paru-paru kanan lebih 
besar dibandingkan yang kiri. Agar lebih jelas, perhatikan 
olehmu gambar penampang sistem pernapasan manusia 
berikut ini.

Paru-paru kanan 
terbagi menjadi tiga 

bagian

Paru-paru kiri 
terbagi menjadi dua 
bagian

Paru-paru kanan 

Paru-paru kiri

Trakea

Alveolus

Bronkiolus
Bronkus

Sumber: The Visual Dictionary of Human Anatomy, 1996  

a

b

 Gambar 4.3

Paru-paru merupakan tempat 
terjadinya pertukaran gas. 
(a) Paru-paru kanan terbagi 
menjadi 3 bagian dan paru-
paru kiri menjadi 2 bagian. 
(b) Pertukaran gas terjadi di 
alveoli.

Informasi IPA
  Udara dari paru-
paru membuat pita suara 
bergetar. Getaran ini 
menghasilkan bunyi suara. 
Bunyi tersebut pelan 
dan tidak jelas, untuk 
mengeluarkannya menjadi 
kata-kata yang jelas, maka 
digunakanlah lidah, gigi, bibir, 
dan pipi.

Sumber: Aku dan Tubuhku, 2006
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1. Tuliskan organ-organ pernapasan pada 
manusia. 

2. Di organ manakah terjadinya pertukaran 
gas oksigen dan karbon dioksida?

Kerjakanlah di buku latihanmu.

 Soal Penguasaan Materi 4.1

B. Proses Pernapasan
Bagaimanakah manusia bernapas? Cobalah kamu tarik 

napas perlahan-lahan dan rasakan apa yang  terjadi. Saat 
kamu bernapas, kamu menghirup udara melalui hidung. 
Udara yang kamu hirup mengandung oksigen dan juga gas-
gas lain. Dari hidung, udara terus masuk ke tenggorokan, 
kemudian ke dalam paru-paru. Akhirnya, udara akan meng-
alir sampai ke alveoli yang merupakan ujung dari saluran. 
Oksigen yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan 
karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di 
pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. 

Dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Selanjut-
nya darah yang telah mengandung oksigen mengalir ke 
seluruh tubuh. Tahukah kamu untuk apa darah mengalirkan 
oksigen ke seluruh tubuh? Oksigen diperlukan untuk proses 
respirasi sel-sel tubuh. Gas karbon dioksida yang dihasilkan 
selama proses respirasi sel tubuh akan ditukar dengan oksigen. 
Selanjutnya, darah mengangkut karbon dioksida untuk 
dikembalikan ke alveolus paru-paru dan akan dikeluarkan ke 
udara melalui hidung saat kamu mengeluarkan napas.

Alveoli

Pembuluh 
kapiler

Dinding alveolus

Oksigen berdifusi 
dari alveolus ke 
dalam pembuluh 
kapiler

Karbon dioksida 
berdifusi dari   
pembuluh kapiler 
ke alveolus

Tempat udara keluar 
masuk

Darah kaya O2 

keluar
Darah kaya CO2 

masuk

Sumber: The Visual Dictionary of Human Anatomy, 1996  

 Gambar 4.4

Proses pertukaran gas oksigen 
dan karbon dioksida melalui 

difusi di pembuluh kapiler.

Ilmuwan IPA

John Mayow 
(1640 – 1679) 

 Ia adalah seorang 
dokter yang membuktikan 
bahwa otot-otot dada 
dan diafragma membuat 
paru-paru merenggang dan 
mengembang seperti pompa 
angin, saat memasukkan 
udara.

Sumber: en.wikipedia.org
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Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik 
napas atau inspirasi serta mengeluarkan napas atau ekspirasi. 
Sewaktu menarik napas, otot diafragma berkontraksi, dari 
posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan 
itu, otot-otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari 
berkontraksinya kedua jenis otot tersebut adalah meng em-
bangnya rongga dada sehingga tekanan dalam rongga dada 
berkurang dan udara masuk. 

Saat kamu mengeluarkan napas, otot diafragma dan 
otot-otot tulang rusuk melemas. Akibatnya, rongga dada 
menge cil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik se-
hingga udara keluar. Jadi, hal yang perlu kamu ingat, bahwa 
udara mengalir dari tempat yang bertekanan besar ke tem-
pat yang bertekanan lebih kecil. 

Udara 
masuk

(inspirasi)

Udara 
keluar

(ekspirasi)

Paru-paru 
mengembang

Diafragma berkontraksi
Diafragma berelaksasi

Paru-paru mengecil 
karena tekanan 
diafragma

Sumber: The Visual Dictionary of Human Anatomy, 1996  

a b

1. Jenis Pernapasan
Berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa ins pi-

rasi dan ekspirasi, orang sering menyebut pernapasan dada 
dan pernapasan perut. Sebenarnya pernapasan dada dan 
pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Untuk lebih 
jelasnya perhatikan uraian berikut.

a. Pernapasan Dada
Pernapasan dada terjadi karena otot antartulang rusuk 

berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan akibatnya 
volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada 
ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan 
paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, 

 Gambar 4.5

Proses pernapasan. 
(a) Udara masuk ke paru-paru 
dan (b) udara keluar dari paru-
paru.
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tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-
paru, akibatnya udara masuk.

Sebaliknya, saat otot antartulang rusuk berelaksasi, 
tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil 
sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini 
paru-paru mengempis sehingga udara keluar.

Arah aliran udara
masuk

Arah aliran udara
keluar

Otot antartulang 
rusuk berelak sasi

Tulang rusuk 
bergerak turun dan 
masuk

Otot antartulang 
rusuk berkontraksi

Tulang rusuk terangkat 
ke atas dan ke arah 
luar

Rongga dada membesar Rongga dada mengecil

Sumber: Fakta Tubuh, 1997

b. Pernapasan Perut
Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika 

otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar 
dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk 
ke dalam paru-paru.

Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke 
keadaan semula. Saat itu, rongga dada akan menyempit, 
mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, 
udara dari paru-paru akan keluar. 

Paru-paru

Diafragma 
berkontraksi

Udara masuk 
(inspirasi)

Udara keluar 
(ekspirasi)

Paru-paru

Diafragma 
berelaksasi

Sumber: Biology, 1987 

2. Kapasitas Paru-paru
Udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya 

proses pernapasan biasa dinamakan udara pernapasan atau 
volume udara tidal. Volume udara tidal orang dewasa pada 
pernapasan biasa kira-kira 500 mL. 

 Gambar 4.6

Proses pernapasan dada. 

Otot apakah yang terlihat pada 
pernapasan ini?

 Gambar 4.7

Proses pernapasan perut. 

Apa yang terjadi pada otot 
diafragma saat udara masuk ke 

dalam paru-paru?
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Jika kamu menarik napas dalam-dalam maka volume 
udara yang dapat kita tarik mencapai 1500 mL. Udara ini 
dinamakan udara komplementer. Jika kamu mengembuskan 
napas sekuat-kuatnya, volume udara yang dapat di embus-
kan juga sekitar 1500 mL. Udara ini dinamakan udara 
suplementer. 

Meskipun kamu telah mengeluarkan napas sekuat-
kuatnya, tetapi masih ada sisa udara dalam paru-paru yang 
volumenya kira-kira 1500 mL. Udara sisa ini dinamakan 
udara residu. Sekarang, kamu dapat menghitung kapasitas 
vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah 
dari volume udara tidal, volume udara komplementer, dan 
volume udara suplementer. Selain itu, kamu juga dapat 
menghitung kapasitas total paru-paru yang merupakan 
jumlah dari kapasitas vital paru-paru dan udara residu.

 Ayo Coba 4.1

Tujuan
Mengukur volume udara pernapasan
Alat dan bahan
Stoples yang telah diberi skala, baskom, dan selang palstik
Cara kerja
1. Bacalah cara kerja berikut dan bagilah bersama teman-

teman se kelompokmu. Rangkailah alat dan bahan seperti 
pada gambar.

2. Isilah baskom dengan air sampai kurang lebih  tiga 
perempat bagian penuh.

3. Isi stoples dengan air hingga penuh dan tutup.
4. Simpan stoples dalam keadaan terbalik di air dalam 

baskom.
5. Buka tutup stoples dengan hati-hati dan usahakan jangan 

ada udara yang masuk ke dalam stoples.
6. Masukkan salah satu ujung selang air ke dalam stoples. 

Kini kamu telah siap melakukan percobaan sederhana 
untuk mengukur volume udara pernapasanmu.

7. Tarik napas dan tiupkan dalam selang secara biasa (itulah 
udara pernapasan tidal). Tutup kembali stoples.

8. Angkat dari baskom dan tegakkan. Isikan stoples dengan 
air hingga penuh menggunakan gelas ukur. Catat volume 
air yang ditambahkan. Volume air yang ditambahkan 
setara volume pernapasan.

9. Ulangi langkah 2 – 6. Tariklah napas sekuat mungkin, 
kemudian tiup sekuatnya. Lihat beberapa volumenya 
pada stoples dengan mengulangi langkah 8.

Selang plastik

Stoples di isi air

Baskom

 Gambar 4.8

Gambar alat untuk mengukur 
volume udara pernapasan.
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10. Cobalah lakukan hal ini dengan teman-temanmu yang 
lain dan catat hasilnya seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel Hasil Pengamatan

No Nama Jenis   
Kelamin

Meniup Biasa 
(Volume Tidal)

Meniup Sekuat 
Tenaga 

(Kapasitas Vital)

1.
2.
3.
4.
5.

Pertanyaan
1. Adakah perbedaan volume udara pernapasan di antara 

kamu dan teman-temanmu?
2. Bagaimanakah kapasitas vital paru-parumu dan temanmu, 

adakah perbedaan?
3. Apakah menurutmu kebiasaan berolah raga berpengaruh 

terhadap kapasitas vital paru-paru seseorang?

Selain menghirup udara melalui hidung, kamu juga dapat 
menghirup udara melalui mulut. Menurutmu, manakah cara 
yang lebih baik? Bernapas dengan hidung tentu lebih sehat 
dibandingkan menggunakan mulut. Udara yang masuk melalui 
hidung, disaring terlebih dahulu oleh rambut-rambut yang 
terdapat di dalam hidung sehingga udara tersebut lebih bersih. 
Kamu ingat bahwa dalam rongga hidung terdapat rambut-
rambut dan selaput lendir untuk menyaring udara yang masuk. 

1. Jelaskan proses inspirasi dan ekspirasi 
pernapasan pada manusia.

2. Jelaskan proses pernapasan dada dan 
pernapasan perut.

Kerjakanlah di buku latihanmu.

 Soal Penguasaan Materi 4.2

C. Gangguan pada Sistem 
Pernapasan

Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa 
organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya 
berupa  kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang 
menyerang sistem pernapasan ini dapat menyebabkan 
terganggu nya proses pernapasan.
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Berikut adalah beberapa contoh gangguan pada sistem 
pernapasan manusia.
1. Emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-

paru mengalami pembengkakan karena pembuluh 
darah nya kemasukan udara.

2. Asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran per-
na pasan yang disebabkan oleh alergi, seperti debu, 
bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. 
Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan 
cukup rendah atau keadaan dingin.

3. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu 
yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru 
terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-
kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh.  Salah satu 
pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. 
Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru 
dan kerusakan paru-paru.

4. Tuberkulosis (TBC), merupakan penyakit paru-paru yang 
disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri 
tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. 
Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, 
dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya 
paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut 
menyebabkan para penderita TBC napasnya sering 
terengah-engah. 

5. Bronkhitis, merupakan gangguan pada cabang batang 
tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita 
mengalami demam dan menghasilkan lendir yang 
menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita 
mengalami sesak napas.

6. Influenza ( flu), merupakan penyakit yang disebabkan 
oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala 
bersin-bersin, demam, dan pilek.

1. Mengapa sistem pernapasan dapat meng-
alami gangguan? Jelaskan.

2. Tuliskan contoh-contoh gangguan yang 
terjadi pada sistem pernapasan kita.

Kerjakanlah di buku latihanmu.

 Soal Penguasaan Materi 4.3

Sumber: Biologi, 1995

a

b

 Gambar 4.9

(a) Paru-paru yang sehat dan 
(b) paru-paru perokok yang 
mengalami gangguan dan 
terkena kanker.
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Refleksi
 Selamat, kamu telah selesai mempelajari 
Bab Sistem Pernapasan pada Manusia. Pada 
bab ini banyak informasi yang dapat diambil 
oleh kita. Selain itu, manfaat yang kita dapatkan 
pun dapat menambah pengetahuan. Misalnya, 
kita mengetahui proses inspirasi dan ekspirasi 
pada saat proses pernapasan. Dapatkah kamu 
menyebutkan manfaat yang lainnya?

 Setelah mempelajari bab ini, bagian 
manakah yang paling kamu sukai? Bagai mana 
pula yang belum kamu pahami? Diskusikanlah 
dengan gurumu, agar kamu lebih menguasai 
materi dalam bab ini.

•	 Manusia	perlu	bernapas	untuk	mengambil	
oksigen dan membuang karbon dioksida. 
Oksigen diperlukan dalam proses pem-
bentukan energi. Karbon dioksida yang 
merupakan hasil dari pembakaran zat 
makanan perlu dikeluarkan karena dapat 
menjadi racun bagi tubuh. 

•	 Pernapasan	 pada	 manusia	 memerlukan	
se jumlah organ pernapasan, yaitu hidung, 
teng gorokan, dan paru-paru. Pertukaran 

gas-gas terjadi di paru-paru, tepatnya di 
alveoli.

•	 Paru-paru	merupakan	organ	yang	pasif,	proses	
menghirup napas dan me nge luarkan napas 
sesungguhnya dikontrol oleh gerakan otot  
antartulang dada (per napasan dada) dan 
pergerakan diafragma (pernapasan perut). 
Pernapasan dada dan pernapasan perut 
hanyalah istilah saja, karena sesungguhnya 
keduanya berlangsung bersamaan.

Rangkuman
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1. Urutan organ pernapasan yang benar dari 
luar ke dalam adalah ....
a. mulut, tenggorokan, paru-paru
b. hidung, kerongkongan, paru-paru
c. hidung, tenggorokan, paru-paru
d. mulut, kerongkongan, paru-paru

2. Udara yang masuk lewat hidung menjadi 
bersih karena ....
a.  udara yang masuk bukan udara 

busuk
b.  udara masuk lewat organ yang 

normal
c. udara bereaksi dulu dengan lendir di 

hidung
d. udara disaring oleh rambut dan 

selaput lendir hidung
3. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida 

terjadi melalui proses difusi. Jadi dalam 
hal ini difusi adalah proses pertukaran zat 
yang berwujud ....
a. cair
b. padat
c. uap 
d. gas

4. Udara yang bisa didapat saat kita meng-
embuskan napas sekuat-kuatnya dinama-
kan udara ....
a. komplementer
b. tidal
c. suplementer
d. residu

5. Fungsi proses pernapasan bagi tubuh 
adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. memasukkan oksigen
b. menghasilkan energi untuk proses 

oksidasi makanan
c. mengeluarkan sisa oksidasi yaitu 

karbon dioksida
d. merawat alat peredaran darah

 6. Tenggorokan terbagi menjadi beberapa 
bagian, yaitu ....
a. pangkal, batang, dan cabang teng-

gorokan
b. akar, batang, dan cabang tenggorokan
c. pangkal, batang, dan ranting teng-

gorokan
d. akar, cabang, dan ranting tenggorokan

 7. Perhatikan gambar berikut.

b

c

d

a

 Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan 
karbon dioksida adalah ....
a. a   
b. b    
c. c
d. d

 8. Proses inspirasi mengakibatkan ….
a. otot diafragma berkontraksi
b. tekanan dalam rongga dada bertambah
c. otot-otot tulang rusuk melemas
d. rongga dada mengecil

 9. Jika volume udara tidal 500 mL, udara 
suplementer 1500  mL, udara komplementer 
1500 mL, dan udara residu 1500 mL, kapa-
sitas vital paru-parunya adalah ....
a. 3000 mL   
b. 3500 mL   
c. 4500 mL 
d. 5000 mL

Kerjakanlah di buku latihanmu.

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat.

Tes Kompetensi Bab 4
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10. Jika darah kekurangan hemoglobin maka 
mengakibatkan ….
a. tubuh akan kekurangan darah
b. peredaran darah terganggu
c. oksigen tidak bisa ditukar dengan 

karbon dioksida
d. darah akan kekurangan oksigen

11. Diafragma adalah sekat yang membatasi ....
a. rongga dada dan rongga perut
b. paru-paru dan jantung
c. paru-paru dan rongga perut
d. trakea dan laring

12. Pertukaran gas sewaktu bernapas terjadi 
pada ....  
a. trakea  
b. laring  
c. alveolus
d. bronkiolus

B. Selesaikan soal-soal berikut dengan benar.

C. Jawablah soal tantangan berikut dengan tepat.

1. Apakah yang dimaksud dengan per-
napasan?

2. Jelaskan olehmu, mengapa udara yang 
masuk ke dalam hidung, udaranya dapat 
bersih dari debu?

3. Pernapasan dada dan pernapasan perut 
ter jadi secara bersamaan. Apakah yang 
membedakannya?

4. Apakah yang dimaksud dengan inspirasi 
dan ekspirasi?

5. Tuliskan contoh-contoh gangguan yang ter-
jadi pada sistem pernapasan kita.

1. Selain oksigen, di dalam udara juga terdapat gas-gas yang lain. Apakah yang terjadi dengan gas-gas 
tersebut pada saat kita menghirup napas?

2. Mengapa pada saat menderita flu, napas terasa sesak dan tidak nafsu makan?

13. Pada percabangan antara kerongkongan 
dan tenggorokan terdapat epiglotis yang 
berfungsi sebagai ....
a. katup udara
b. membantu pencernaan
c. katup penutup rongga hidung
d. mengatur suara agar nyaring

14. Alat-alat yang tercantum di bawah ini 
adalah alat pernapasan, kecuali ....
a. hidung  c.   kerongkongan
b. tenggorokan d. paru-paru

15. Meskipun kamu menghembuskan nafas 
kuat-kuat, udara di dalam paru-paru masih 
tetap ada. Volume udara ini disebut ....  
a. udara komplementer
b. kapasitas vital
c. kapasitas total
d. udara residu 


