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A .  Rangka tubuh 

Sistem gerak merupakan kumpulan organ yang 
mendukung pergerakan. Organ-organ pendukung gerak 
yaitu tulang dan otot. Tulang berfungsi menopang tubuh. 
Otot berfungsi menggerakkan tulang.  

 Rangka Aksial (Rangka Sumbu Tubuh) 
Rangka yang terdapat pada sumbu tubuh.  
1. Tulang Tengkorak 

Tulang ini berjumlah 22 buah. Tulang ini 
berfungsi melindungi otak, organ pendengaran 
dan organ penglihatan. Tulang kranial 
membentuk tempurung kepala, sedangkan 
tulang fasial memberi bentuk mata, hidung, 
pipi, dan rahang. Tulang-tulang tengkorak yang 
bersambungan dan tidak dapat digerakkan 
disebut sutura.  
Terdapat tiga bentuk sutura, yaitu: 
a) Sutura serrata terdapat di bagian tepi dari 

masing-masing tulang bergerigi seperti 
gergaji yang berimpitan.  

b) Sutura skuamosa terdapat di bagian tepi 
dari masing-masing tulang menipis dan 
saling menutupi.  

c) Sutura harmoniana (sutura plana) 
terdapat di bagian tepi dari masing-masing 
tulang berbentuk lurus. 

  
2. Tulang Telinga Dalam dan Tulang Hioid 

Tulang telinga dalam berukuran kecil dan 
berfungsi untuk menerima dan 
mentransmisikan impuls suara. Tulang telinga 
dalam berjumlah tiga pasang, yaitu sepasang 
tulang maleus, sepasang tulang inkus, dan 
sepasang tulang stapes. Selain itu, terdapat 
tulang hioid, yaitu tulang yang berbentuk huruf 
U yang terletak di antara laring dan mandibula 
serta berfungsi sebagai tempat melekatnya 
otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu 
proses menelan. 
  

3. Tulang Belakang (Kolumna Vertebrata) 
Tulang belakang, yang juga dikenal sebagai 
tulang punggung, terbuat dari serangkaian 
tulang-tulang kecil (vertebra) yang ditumpuk di 
atas satu sama lain, mulai dari dasar tengkorak 
hingga panggul. Di antara tiap vertebra 
terdapat bantalan seperti gel yang dikenal 
sebagai cakram, yang berfungsi untuk 
meredam guncangan seraya mencegah tulang 
saling bergesek satu sama lain. 

 
4. Tulang Dada (Sternum) dan Tulang Rusuk 

(Kosta) 
Tulang dada dan rusuk berfungsi melindungi 
paru-paru dan jantung. Tulang dada berbentuk 

pipih dan melebar serta berhubungan dengan 
tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. 
Tulang dada berjumlah satu buah dan terdiri 
atas tiga bagian, yaitu: 
a. Manubrium sterni (kepala tulang dada) 

Membentuk persendian dengan tulang 
selangka, klavikula, dan tulang rusuk 
pertama 

b. Korpus sterni (badan tulang dada) 
Membentuk persendian dengan sembilan 
tulang rusuk berikutnya 

c. Prosesus xifoid (tulang taju pedang) 
Merupakan tulang yang masih berbentuk 
tulang rawan pada bayi 
Tulang rusuk berjumlah 12 pasang, yang 
terdiri dari: 
a) Tulang rusuk sejati (7 pasang) 

Memiliki bagian ujung melekat pada 
tulang dada, sedangkan bagian 
belakang melekat pada ruas tulang 
belakang di bagian punggung.  

b) Tulang rusuk palsu (3 pasang) 
Memiliki bagian ujung depan 
melekat pada tulang rusuk di 
atasnya, sedangkan bagian belakang 
melekat pada ruas tulang belakang 
di bagian punggung.  

c) Tulang rusuk melayang (2 pasang)  
Memilki bagian ujung depan tidak 
melekat pada tulang manapun, 
sedangkan bagian belakang melekat 
pada ruas tulang belakang di bagian 
punggung.  

 
 Rangka Apendikuler (Rangka Anggota Gerak) 

1. Gelang Bahu (Pektoral) 
Persendian yang menghubungkan lengan 
dengan badan. Gelang bahu tersusun dari dua 
macam tulang, yaitu:  
a. Skapula (tulang belikat) berbentuk pipih 

hampir segitiga dan memiliki tonjolan 
berbentuk seperti paruh gagak. Berfungsi 
sebagai tempat perlekatan Sebagian otot 
dinding dada dan lengan.  

b. Klavikula (tulang selangka) berbentuk 
panjang sedikit bengkok hamper 
menyerupai huruf S dan berfungsi sebagai 
tempat melekatnya otot leher, toraks, 
punggung, dan lengan. 

  
2. Anggota Gerak Atas 

Anggota gerak atas terdiri dari tulang berikut, 
yaitu: 
a. Humerus (tulang pangkal lengan)  
b. Radius (tulang pengumpil) 
c. Ulna (tulang hasta) 
d. Karpal (tulang pergelangan tangan) 
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e. Metakarpal (tulang telapak tangan)  
f. Falangus (tulang jari tangan) 

 
3. Gelang Panggul (Pelvis) 

Gelang panggul tersusun dari 3 tulang berikut, 
yaitu tulang usus (ilium), tulang kemaluan 
(pubis), dan tulang duduk (iskium).  
 

4. Anggota Gerak Bawah 
Anggota gerak bawah terdiri dari tulang berikut, 
yaitu:  
a. Femur (tulang paha) 
b. Tibia (tulang kering) 
c. Fibula (tulang betis) 
d. Patela (tulang tempurung lutut) 
e. Tarsal (tulang pergelangan kaki) 
f. Metatarsal (tulang telapak kaki) 
g. Falangus (tulang jari kaki) 

 

B .  Tulang 

 Struktur Tulang 
a. Periostem 

Lapisan terluar tulang yang terdiri atas dua 
lembar jaringan ikat.  

b. Tulang kompak (compact bone) 
Lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit 
berongga, dan sangat kuat.  

c. Tulang spons (spongy bone) 
Lapisan yang teksturnya berongga dan berisi 
sumsum merah.  

d. Endosteum 
Kantong tertutup yang dilapisi membrane 
sinovial dan terletak di luar rongga sendi. 
Jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi 
rongga sumsum. 

e. Sumsum tulang 

Lapisan paling dalam yang berbentuk jeli serta 
berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah 
merah, darah putih, dan keping darah. 

 
 Bentuk Tulang 

a. Tulang pipa (tulang panjang) 
Berbentuk silindris Panjang serta memiliki 
bagian epifisis, diafisis, metafisis, dan cakra 
epifisis.  

b. Tulang pendek 
Berukuran pendek dan berbentuk kubus serta 
tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis 
tulang kompak.  

c. Tulang pipih 
Berbentuk lempengan dari tulang kompak dan 
tulang spons yang berisi sumsum.  

 
 Proses Pembentukan/Perkembangan Tulang 

a. Osifikasi Intramembranosa 
Proses pembentukan tulang secara langsung 
(osifikasi primer) dengan cara mengganti 
jaringan penyambung padat dengan simpanan 
garam-garam kalsium untuk membentuk 
tulang.  

b. Osifikasi Endokondrial 
Proses Ketika tulang rawan digantikan oleh 
tulang keras.  

 
 Faktor Pertumbuhan Tulang 

a. Faktor herediter (genetik) 
b. Faktor nutrisi 
c. Faktor endokrin 
d. Faktor sistem saraf 

C .  Persendi an  (art ikulas i )  

Persendian (artikulasi) adalah hubungan antara dua 
tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun 
yang tidak dapat digerakkan.  
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 Struktur Persendian 
a. Ligamen 

Jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah 
pergerakan sendi secara berlebihan dan 
membantu mengembalikan tulang pada posisi 
asalanya setelah melakukan pergerakan.  

b. Kapsul Sendi 
Struktur tipis, tetapi kuat di dalam sendi yang 
berperan untuk menahan ligamen.  

c. Cairan synovial 
Cairan pelumas yang menunjukkan gerakan 
berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan 
rasa nyeri atau sakit.  

d. Tulang rawan hialin 
Terdapat di bagian ujung tulang.  

e. Bursa 
Kantong tertutup yang dilapisi membrane 
sinovial dan terletak di luar rongga sendi.  

 

 Tipe Persendian 

1. Sendi sinartrosis (sendi mati) 
Persendian yang tidak memperbolehkan 
pergerakan. Dapat dibedakan menjadi dua: 
a. Sinartrosis sinfibrosis:  

Sinartrosis yang tulangnya dihubungkan 
jaringan ikat fibrosa. Contoh: persendian 
tulang tengkorak.  

b. Sinartrosis sinkondrosis:  
Sinartrosis yang dihubungkan oleh 
tulang rawan. Contoh: hubungan 
antarsegmen pada tulang belakang. 

 
 

 
2. Sendi amfiartrosis  

Persendian yang dihubungkan oleh jaringan 
tulang rawan sehingga memungkinkan 
terjadinya sedikit gerakaSindesmosis: Tulang 
dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan 
ligamen. Contoh :persendian antara fibula dan 
tibia. 
a. Simfisis:  

Tulang dihubungkan oleh jaringan tulang 
rawan yang berbentuk seperti cakram.  
Contoh: hubungan antara ruas-ruas 
tulang belakang.

 
 

3. Sendi diartrosis (sendi sinovial) 
Persendian yang memungkinkan terjadinya 
gerakan. Dapat dikelempokkan menjadi: 
a) Sendi Peluru : 

Sendi yang memungkinkan pergerakan 
ke segala arah. Contoh: hubungan tulang 
lengan atas dengan tulang belikat, & 
( tulang paha dengan gelang panggul )  

b) Sendi Pelana :  
Sendi yang memungkinkan beberapa 
gerakan rotasi, namun tidak ke segala 
arah. Contoh: hubungan tulang telapak 
tangan dan jari tangan.  

c) Sendi Putar :  
Sendi yang memungkinkan gerakan 
berputar (rotasi). Contoh: hubungan 
tulang tengkorak dengan tulang 
belakang I (atlas).  

d) Sendi Luncur :  
Sendi yang memungkinkan gerak rotasi 
pada satu bidang datar. Contoh: 
hubungan tulang pergelangan kaki.  

e) Sendi Engsel :  
Sendi yang memungkinkan gerakan satu 
arah. Contoh: sendi siku antara tulang 
lengan atas dan tulang hasta. 
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D .  Otot rangka  

Sistem gerak merupakan kumpulan organ yang 
mendukung pergerakan. Otot rangka adalah otot yang 
melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif 
untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak 
aktif.  

 Struktur Otot Rangka 

1 .  Serat Otot Rangka 

Semua otot rangka di bentuk oleh sejumlah 
serat yang diameternya berkisar dari 10 sampai 
80 mikrometer, masing-masing serat ini terbuat 
dari rangkaian subunit yang lebih kecil. Pada 
sebagian besar otot, serat-seratnya 
membentang di seluruh panjang otot; kecuali 
pada sekitar 2 persen serat, masing-masing 
hanya dipersarafi oleh satu ujung saraf, yang 
terletak di dekat bagian tengah serat. 
a )  Sarkolema 

Sarkolema adalah membrane sel dari serat 
otot. Sarkolema terdiri dari membrane sel 
yang sebenarnya, yang disebut membrane 
plasma, dan sebuah lapisan luar yang 
terdiri dari satu lapisan tipis bahan 
polisakarida yang mengandung sejumlah 
serat kolagen tipis. Pada ujung serat otot, 
lapisan permukaan sarkolema ini bersatu 
dengan serat tendon, dan serat-serat 
tendon kemudian berkumpul menjadi 
berkas untuk membentuk tendon otot dan 
kemudian menyisip ke dalam tulang. 

b) Miofibril 
Filamin Aktin Dan Miosin. Setiap serat otot 
mengandung beberapa ratus sampai 
beberapa ribu myofibril. 

c) Sarkoplasma 
Myofibril-miofibril terpendam dalam serat 
otot di dalam suatu matriks yang disebut 

sarkoplasma, yang terdiri dari unsur-unsur 
intraseluler. Cairan sarkoplasma 
mengandung kalium, magnesium, fosfat 
dan enzim protein dalam jumlah besar. 
Juga terdapat mitokondria dalam jumlah 
yang banyak sekali yang terletak di antara 
dan sejajar dengan myofibril, suatu 
keadaan yang menunjukkan bahwa 
myofibril-miofibril yang berkontraksi 
membutuhkan sejumlah besar adenosine 
trifosfat (ATP)nyang dibentuk oleh 
mitokondria. 

 
d) Retikulum Sarkoplasmik  

Di dalam sarkoplasma juga terdapat 
banyak reticulum endoplasma, yang di 
dalam serat otot disebut reticulum 
sarkoplasmik. Reticulum ini mempunyai 
susunan khusus yang sangat penting 
dalam pengaturan kontraksi otot. 
 

 Mekanisme Kerja Otot 
1) Komponen struktur otot yang berperan 

dalam kerja otot 
2) Sumber energi untuk gerak otot 
3) Tahapan mekanisme kerja otots 
4) Hipotesis sliding filament 

 
 Sifat Kerja Otot 

1) Otot antagonis 
Otot yang bekerja saling berlawanan sehinggga 
menghasilkan gerakan yang berlawanan 
(berbeda arah).  

2) Otot sinergis 
Otot yang saling mendukung kerja satu sama 
lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah 

 
 

E. Gangguan s i stem gerak   

Gangguan sistem gerak dapat terjadi pada tulang, 
persendian, maupun otot. Penyebabnya bermacam-
macam, seperti infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik 
akibat kecelakaan, kekurangan garam mineral dan vitamin, 
gangguan fisiologis, beban aktivitas yang berlebihan, atau 
kesalahan sikap tubuh.  

 Gangguan pada Tulang 
1. Fraktur 

Patah seluruhnya atau sebagian pada tulang. 
fraktur terjadi ketika tulang mendapatkan 
hantaman atau benturan yang kekuatannya 
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melebihi kekuatan tulang tersebut. Fraktur 
terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:  
a. Fraktur sederhana (tulang patah menjadi 

dua bagian). 
b. Fraktur terbuka (tulang terlihat menonjol 

keluar melalui kulit). 
c. Fraktur tertutup (kulit terlihat tidak sobek 

dan tidak ada tonjolan, tapi tulang di 
dalamnya rusak). 

d. Fraktur kominutif (tulang patah menjadi 
tiga bagian atau lebih). 

e. Fraktur greenstick (satu sisi tulang patah 
dan sisi lainnya membengkok). Kondisi ini 
kerap terjadi pada anak-anak. 

f. Fraktur oblik (patah tulang yang 
melengkung atau miring). 

g. Fraktur stres (retak kecil akibat tulang 
bekerja secara berlebihan atau 
melakukan gerakan yang sama secara 
terus-menerus). Kondisi ini biasanya 
dialami oleh atlet. 

h. Fraktur patologis (tulang mengalami 
kerusakan akibat penyakit). 
 

2. Gangguan tulang belakang 
Akibat dari distrofi otot, sindrom Marfan, 
sindrom Down, sikap tubuh yang buruk, atau 
penyakit lainnya.  
a) Lordosis 

Kondisi saat tulang belakang melengkung 
ke depan secara berlebihan. Biasanya 
lordosis memengaruhi punggung bawah 
dan leher. 

b) Kifosis 
Kondisi saat lengkungan pada punggung 
atas lebih menonjol ke belakang. 
Penderita kifosis biasanya memiliki postur 
tubuh seperti membungkuk. Penyakit 
osteoporosis menjadi pemicu utama 
kelainan ini. Ada juga kifosis pada orang 
muda, yang disebabkan oleh postur tubuh 
yang salah saat penggunaan gadget 
berlebih. 

c) Skoliosis 
Kondisi saat lengkungan tulang belakang 
justru menyamping dan menyerupai 
bentuk huruf S atau C, sehingga bahu atau 
pinggulnya tidak rata. Seseorang 
dikatakan skoliosis ketika sudut 
lengkungan mencapai lebih dari 10 derajat. 
Kondisi ini umumnya muncul saat usia 9 
tahun. 

d) Sublubrikasi 
kelainan pada tulang belakang pada 
bagian leher yang menyebabkan kepala 
penderita gangguan tersebut berubah 
arah ke kiri atau ke kanan. Yaitu suatu 

penyakit yang menyebabkan tingkat 
kepadatan tulang menurun. 

 
3. Gangguan fisiologis tulang 

a. Osteoporosis:  
Kondisi ketika tulang menjadi lemah dan 
rapuh. 

b. Rakitis:  
Tulang melunak dan melemah pada anak-
anak, biasanya karena kekurangan vitamin 
D. 

c. Mikrosefalus:  
Kondisi ketika kepala bayi secara signifikan 
lebih kecil dari yang diharapkan, biasanya 
disebabkan karena perkembangan otak 
yang tidak normal. 

d. Hidrosefalus:  
Menumpuknya cairan di dalam rongga 
jauh di dalam otak. 

e. Layuh semu:  
terjadi akibat terinfeksi penyakit sifilis 
pada anak semasa dalam kandungan 
akibat tertular oleh ibu yang mengidap 
penyakit sifilis, akibat tulang tulang 
anggora gerak pada bayi atau anak 
menjadi layuh atau tidak bertenaga. 

 
 Gangguan pada Sendi 

1) Terkilir atau keseleo (sprain) 
Cedera pada ligamen, jaringan yang 
menghubungkan dua atau lebih tulang pada 
sendi. Kondisi ini umumnya terjadi pada 
pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. 

2) Dislokasi  
Cedera ketika sendi dipaksa keluar dari posisi 
normal. 

3) Osteoartritis  
Suatu jenis artritis yang terjadi ketika jaringan 
yang fleksibel pada ujung tulang mengalami 
keausan. 

4) Ankilosis  
Gangguan pada sendi yang menyebabkan 
sendi menjadi kaku atau bahkan tulang-tulang 
saling melekat satu sama lainnya. 

5) Urai sendi 
Robeknya selaput sendi yang diikuti oleh 
terlepasnya ujung tulang sendi.  

6) Artritis 
Peradangan pada sendi, yang disertai bengkak, 
kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit.  
a) Artritis rheumatoid 
b) Artritis gout 
c) Artritis psoriatic 
d) Artritis sika 
e) Artritis eksudatif 
f) Artritis septik 
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 Gangguan pada Otot 
1) Hipertrofi  

Gangguan akibat otot yang berkembang 
menjadi besar.  

2) Atrofi  
Gangguan akibat otot yang mengecil.  

3) Distrofi otot 
Penurunan kemampuan otot karena kelainan 
genetik.  

4) Tetanus 
Penyakit kejang otot akibat otot berkontraksi 
terus-menerus hingga tidak mampu lagi 
berkontraksi.  

5) Kram  
Keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit 
digerakkan, dan disertai rasa nyeri.  

6) Miastenia gravis 
Ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga 
penderita mengalami kelumpuhan.  

7) Otot robek  
Robeknya selaput otot yang berakibat 
bengkak, rasa nyeri, dan pendarahan.  

8) Otot terkilir (strain) 
Robeknya otot bagian tendon karena teregang 
melebihi batas normal.   

 

F .  teknolog i  s i ste m gerak   

 Penyembuhan Patah Tulang 
a. Pemasangan gips  

Bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang 
patah 

b. Pembidaian  
Menempatkan benda keras di sekeliling tulang 
yang patah  

c. Pembedahan internal  
Pembedahan untuk menempatkan batang 
logam atau piringan pada tulang yang patah  

d. Penarikan (traksi) 
Menggunakan beban untuk menahan anggota 
gerak yang mengalami deformitas dan 
mempercepat penyembuhan  
 

 Penyembuhan Kanker/Tumor Tulang 
a. Kemoterapi 

penggunaan zat kimia untuk perawatan 
penyakit 

b. Radioterapi  
terapi menggunakan radiasi yang bersumber 
dari energi radioaktif atau dibangkitkan oleh 
Linear Accelerator 

c. Operasi  
Bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal 
pada tulang 
- Limb salvage 
- Limb ablation 

 

 Penggantian Sendi 
 Transplantasi Sumsum 
 Penanggulangan Skoliosis Kongenitalis 
 Implan 
 Tangan Bionik 
 Kaki Bionik 
 Kursi Roda 
 Penanggulangan Kaki O 
 Viskosuplementasi 
 Pencangkokan Tulang Rawan 

 

Pembahasan s ingkat  

 Rangka tubuh terdiri dari rangka aksial dan rangka 
apendikular  

 Tulang memiliki struktur yang terdiri dari 
periostem, tulang kompak, tulang spons, 
endosteum, sumsung tulang.  

 Tulang memiliki 3 bentuk yaitu pipa, pendek, pipih.  
 Tulang 2 proses pembentukan yaitu osifikasi 

intramembranosa dan endokondrial.  
 Faktor pertuimbuhan tulang ada 4 yaitu herediter, 

nutrisi, endokrin, sistem saraf.  
 Sendi memiliki struktur yang terdiri dari ligamen, 

kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, 
dan bursa.  

 Sendi memiliki 3 tipe yaitu sinartrosis, amfiartrosis, 
dan diartrosis.  

 Otot rangka memiliki struktur yang terdiri dari 
sarkolema, miofibril, sarkoplasma, dan retikulum 
sarkoplasmik.  

 Otot memiliki 2 sifat saat bekerja yaitu sinergis dan 
antagonis  

 Gangguan pada tulang bisa terjadi karena fraktur 
atau ada gangguan dibagian tulang belakang atau 
juga gangguan fisiologis tulang.  

 Gangguan pada sendi bisa terjadi karena terkilir, 
dislokasi, osteoartritis, ankilosis, urat sendi, dan 
artritis.  

 Gangguan pada otot bisa terjadi karena hipertrofi, 
atrofi, distrosi otot, tetanus, kram, miastenia gravis, 
otot robek, atau otot terkilir.  

 Teknologi pada sistem gerak dapat ditemukan pada 
penyembuhan patah tulang, penyembuhan kanker 
pada tulang, penggantian sendi, transplantasi 
sumsum, dan lain lain.  

 

Contoh soal   

1. Tulang lengan dan kaki merupakan bagian dari …. 
a. gelang panggul 
b. skeleton apendikuler 
c. skeleton aksial 
d. gelang bahu 
e. tengkorak 
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Pembahasan: 
Tulang lengan dan kaki merupakan tulang-tulang 
anggota gerak yang tergabung dalam skeleton 
apendikuler. 
Jawaban: b 

 

2. Otot yang bekerja antagonis adalah …. 
a. otot ekstensor dan otot elevator 
b. otot depresor dan otot abductor 
c. otot elevator dan otot abductor 
d. otot fleksor dan otot ekstensor 
e. otot adduktor dan otot elevator 

Pembahasan: 
Otot yang bekerja secara antagonis berarti cara 
kerjanya berlawanan. 
Jawaban: d 

 

 


