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A .  S i s t e m  sa r a f  p a da  ma n u s i a  

Sistem koordinasi adalah sistem organ pada hewan yang 
terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf 
yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi 
sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan 
involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis 
berbagai proses fisiologis tubuh. 

 Neuron: unit kerja sistem saraf pusat 

  Neuron sensor (aferen): sel saraf yang 
memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls 
dari alat indera menuju ke otak. 

  Neuron motor (eferen): sel saraf yang 
mengirimkan sinyal keluaran listrik ke otot, 
yang memengaruhi kemampuan otot untuk 
berfungsi. 

  Neuron konektor (interneuron): sel saraf yang 
memiliki fungsi meneruskan rangsangan dari 
neuron sensor ke neuron motor. 

 Badan sel (Perikarion): bagian utama neuron yang 
memiliki inti sel. 

 Dendrit: serabut pendek bercabang yang 
merupakan tonjolan dari sitoplasma. 

 Akson: penjuluran badan sel yang berfungsi 
mengirimkan sinyal/impuls. 

 Nodus ranvier: bagian tertentu dari akson tidak 
diselubungi mielin. 

Sel Neuroglia (Glia): suatu matriks jaringan penunjang 
khusus yang berfungsi memberi nutrisi pada sel-sel saraf. 

 Astrosit. 
 Oligodendrosit (oligodendroglia). 
 Mikroglia. 
 Sel ependima. 

Sinapsis: titik temu antara terminal akson salah satu 
neuron dengan neuron lain. 

Impuls saraf: pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson 
dalam bentuk gelombang listrik. 

 Gerak sadar: gerakan yang dikontrol oleh pusat 
kesadaran.

 

 Gerak refleks: gerakan spontan yang dilakukan 
seseorang ketika ia mendapat stimulus (rangsangan). 

 

B .  M e k a n i s m e  P e r t a ha n a n  I m p u l s  

1 .  Tahap polarisasi (Istirahat) 
Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, 
sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian 
luar membran bermuatan positif sedangkan bagian 
dalamnya bermuatan negatif. 

2 .  Tahap depolarisasi 
Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. 
Keadaan neuron pada tahap ini adalah sebagai 
berikut: 
a) Saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya ion Na+ 

masuk ke dalam sel. 
b) Muatan listrik mengalami perubahan di mana 

bagian luar bermuatan negatif dan bagian 
dalamnya bermuatan positif. 

3 .  Tahap repolarisasi 
Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah 
dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ 
tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ 
terbuka sehingga ion K+ akan keluar. 

C .  S I S T E M  s a r a f  P U S A T  ( s sp )  

 OTAK 
1. Serebrum (otak besar): bagian otak yang 

paling besar. 
2. Diensefalon: terletak di antara telensefalon 

dan otak tengah. 
3. Sistem limbik (rinensefalon): himpunan 

struktur otak yang terletak pada kedua sisi 
talamus, tepat di bawah serebrum. 

4. Mesensefalon (otak tengah): otak tengah, 
bagian batang otak yang terletak di antara 
pons dan diensefalon. 

5. Pons Varolii (Jembatan Varol): jembatan kecil 
yang menghubungkan otak kecil kanan dan kiri, 
dan juga menghubungkan otak besar dengan 
saraf tulang belakang. 

6. Serebelum (otak kecil): terletak di bawah 
lobus oksipital otak besar dan di dekat batang 
otak. 
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7. Medula Oblongata: jalur yang dilewati saat 
motorik dan sensorik neuron dari otak tengah 
dan otak depan melakukan perjalanan melalui 
medula. 

8. Formasi Retikuler: suatu jaring (retikuler) 
yang membentang ke atas sepanjang sumbu 
susunan saraf pusat dari medula spinalis 
sampai serebrum. 
 

 MEDULA SPINALIS (SUMSUM TULANG BELAKANG) 
a. Struktur bagian dalam (substansi abu-abu) 

 Tanduk abu-abu posterior (dorsal) 
 Tanduk abu-abu anterior (ventral) 
 Tanduk lateral substansi abu-abu 
 Komisura abu-abu 

b. Struktur bagian luar (substansi putih) 
 Traktus sensor (asenden) 
 Traktus motor (desenden) 

d .  S I s t e m  s a r a f  t e p i  ( s st )   

 Saraf Kranial 
 Saraf Spinal 

a. Sistem Saraf Simpatis 
b. Sistem Saraf Parasimpatis 

e .  g a n g g u a n  s i s t e m  s a r a f  

 Meningitis: peradangan yang terjadi pada meningen, 
yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan 
saraf tulang belakang. 

 Ensefalitis: peradangan parenkim otak yang 
berhubungan dengan disfungsi neurologis. 

 Neuritis: gangguan pada saraf tepi akibat 
peradangan, keracunan, atau tekanan. 

 Rasa baal (kebas) dan kesemutan: gangguan pada 
sistem saraf sensor yang dapat disebabkan oleh 
gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, 
atau kekurangan vitamin neurotropik (B1, B6, dan 
B12) 

 Epilepsi (ayan): Gangguan ketika aktivitas sel saraf 
di otak terganggu, yang menyebabkan kejang. 

 Alzheimer: Penyakit progresif yang menghancurkan 
memori dan fungsi mental penting lainnya. 

 Gegar otak: Suatu cedera otak yang disebabkan oleh 
pukulan ke kepala atau goncangan kepala dan tubuh 
yang keras. 

f .  S i s t e m  e n d o k r i n  ( h o r m o n )   

Sistem endokrin: sistem kontrol kelenjar tanpa saluran 
yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh 
melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ 
lain. 

Hormon: pembawa pesan kimiawi antar sel atau 
antarkelompok sel 

Karakteristik kelenjar endokrin: 
 Kelenjar endokrin tidak memiliki duktus. 
 Kelenjar endokrin biasanya mensekresi lebih dari 

satu jenis hormon. 
 Konsentrasi hormon dalam sirkulasi adalah rendah. 
 Kelenjar endokrin memiliki persediaan pembuluh 

darah yang baik. 
 
 

G .  k e l e n j a r  e n d o k r i n  d a n  s e k r e s i   
h o r m o n  
 

 
 Hipofisis (pituitari) 

Kelenjar ini berada di rongga tulang sphenoid. 
a. Hipofisis lobus anterior 

1. Hormon pertumbuhan (GH) atau 
hormone somatotropin (STH): 
mengendalikan pertumbuhan tulang, 
otot dan organ serta memengaruhi 
kecepatan pertumbuhan tubuh dengan 
memberikan stimulasi kepada hati 
untuk mensekresi hormon 
somatomedin, sebuah hormon 
perkembangan yang memberikan 
stimulasi lebih lanjut terhadap sel untuk 
berkembangbiak. 
Abnormalitas sekresi GH: 
- Kerdil (dwarfism): kekurangan 

hormon GH. 
- Gigantisme: kelebihan hormon GH 

sebelum penutupan cakram 
epifisis. 

- Akromegali: kelebihan hormon GH 
setelah penutupan cakram epifisis. 

2. Hormon perangsang tiroid (TSH): 
memelihara pertumbuhan dan 
perkembangan kelenjar tiroid dan 
simulator bagi sekresi hormon T4 dan T3. 

3. Hormon kortikotropin (ACTH): 
menstimulasi sintesis dan sekresi 
glukokortikoid dan androgen pada 
korteks adrenal melalui pencerap ganda 
protein-G yang bergantung pada 
mekanisme cAMP. 

4. Hormon gonadotropin: mengatur fungsi 
gonad. 
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- FSH (follicle stimulating hormone) 
- LH (luteinizing hormone) 

5. Hormon prolactin (PRL): disekresikan 
pada saat hamil dan menyusui. 
 

b. Hipofisis lobus intermedia (tengah) 
 Endorfin: membuat seseorang merasa 

senang dan untuk kekebalan tubuh. 
 MSH: hormon yang akan berperan 

memberikan warna kehitaman pada 
kulit. 

 
c. Hipofisis lobus posterior 

 ADH: menurunkan volume air yang 
hilang dalam urine melalui peningkatan 
reabsorpsi air dari tubulus kontortus 
distal dan ductus kolektivus di ginjal. 

 Oksitosin: menstimulasi kontraksi otot 
polos pada saat melahirkan dan 
pengeluaran ASI pada ibu menyusui. 
 

 Tiroid (kelenjar gondok): kelenjar yang terletak di 
bagian leher yang berfungsi menghasilkan hormon 
tiroid. 
Abnormalitas sekresi tiroid: 
 Hipotiroidisme: penurunan sekresi hormon 

tiroid. 
 Hipertiroidisme: sekresi hormon tiroid 

berlebihan. 
 

 Paratiroid (kelenjar anak gondok): hormon yang 
dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid yang mengatur 
konsentrasi kalsium serum melalui efeknya pada 
tulang, ginjal, dan usus. 
Abnormalitas sekresi PTH: 
 Hiperparatiroidisme: peningkatan aktivitas 

osteoklas dan pelemahan tulang. 
 Hipoparatiroidisme: penurunan kadar kalsium 

dalam darah dan tetanus. 
 

 Adrenal (suprarenalis/kelenjar anak ginjal) 
Bagian medula: adrenalin (epinefrin) dan 
noradrenalin (norepinefrin). 
Bagian korteks: aldosterone, glukokortikoid, dan 
gonadokortikoid. 
Abnormalitas sekresi kelenjar adrenal: 
 Hiposekresi: menyebabkan penyakit Addison. 
 Hipersekresi: menyebabkan cushings disease. 

 
 Pankreas: memproduksi hormon dan enzim untuk 

menghancurkan makanan di dalam perut. 
 Glukagon: menaikkan kadar gula di dalam 

darah. 
 Insulin: menurunkan kadar gula di dalam 

darah. 
 Somatostatin: mengendalikan sistem 

endokrin dan berpengaruh terhadap transmisi 
sinyal saraf dan perkembangan sel tubuh. 

 Polipeptida pankreas: memperlambat 
penyerapan makanan 

 
 Abnormalitas sekresi kelenjar pankreas: 

menyebabkan diabetes melitus. 
 Pineal (epifisis serebri): memproduksi serotonin 

turunan dari melatonin, sebuah hormon yang 
mempengaruhi modulasi pola bangun/tidur dan 
fungsi musiman. 

 Timus: menghasilkan timosin untuk pengendalian 
perkembangan sistem imunitas. 

 Ovarium: menghasilkan hormon estrogen dan 
progesteron. 

 Testis: menghasilkan hormon testosteron. 
 Plasenta: menghasilkan gonadotropin korion, 

estrogen, progesteron, dan somatotropin. 
 

h .  p e r b e d a a n  s i st e m  sa r a f  d e n ga n  
s i s t e m  e n d o k r i n  

 

i .  S i s t e m  i n d r a  

1. INDRA PENGLIHAT (MATA) 
Organ sensorik utama yang memberi reaksi pada 
cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. 

 
 

2. INDRA PEMBAU (HIDUNG) 
Organ penciuman yang terletak di tengah-tengah 
wajah. 
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3. INDRA PENGECAP (LIDAH) 
Indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian 
dan berfungsi sebagai pengecap, membantu kita 
berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. 

 
 

4. INDRA PENDENGAR (TELINGA) 
Alat pendengaran manusia yang berfungsi untuk 
mengumpulkan gelombang suara. 

 
 
5. INDRA PERABA (KULIT) 

Menutupi organ dalam tubuh, otot, serta sel-sel 
yang ada di dalamnya. 

 

j .   p e n g a r u h  n a p z a  t e r h a d a p  s i s t e m  
k o o r d i n a s i  

NAPZA: singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif. 

 Narkotika: zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 
sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan 
dapat menimbulkan ketergantungan 

 Psikotropika: suatu zat atau obat alamiah maupun 
sintetis yang bukan narkotika dan memiliki khasiat 
psikoaktif melalui pengaruh selektif yang terjadi 
pada susunan saraf pusat sehingga dapat 
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental maupun perilaku. 

 Zat adiktif: zat yang membuat kecanduan, sekali 
dikonsumsi akan menyebabkan keingan untuk 
mengonsumsinya lagi secara terus-menerus dengan 
kadar yang semakin bertambah. 
 

Jenis NAPZA 
1. Golongan stimulan: menaikkan kegiatan sistem 

saraf simpatetik, sistem saraf pusat (CNS), atau 
kedua-duanya sekaligus. 

 Amfetamin: obat golongan stimulansia yang 
biasanya digunakan hanya untuk mengobati 
gangguan hiperaktif karena kurang perhatian 
atau ADHD pada pasien dewasa dan anak-anak. 

 Ekstasi: digunakan sebagai obat rekreasi yang 
membuat penggunanya menjadi sangat aktif. 

 Kokain: senyawa sintesis yang memicu 
metabolisme sel menjadi sangat cepat. 

 Kafein: senyawa alkaloid xantina berbentuk 
kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai 
obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. 
 

2. Golongan depresan (penenang): mengurangi 
aktifitas fungsional tubuh, sehingga membuat 
penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur 
bahkan bisa tidak sadarkan diri. 

 Opiat: zat yang bekerja pada reseptor opioid 
untuk menghasilkan efek seperti morfin. 

 Barbiturat: digunakan untuk sedasi ringan, 
anestesi umum, dan sebagai pengobatan 
untuk beberapa jenis epilepsi. 
 

3. Golongan halusinogen: golongan NAPZA yang 
membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat 
merubah perasaan, dan pikiran sehingga perasaan 
dapat terganggu. 

Dampak Buruk Penyalahgunaan NAPZA 
1. Gangguan fisik 
2. Psikologis 
3. Ekonomi 
4. Sosial 
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C O N T O H  S O A L  

1. Salah satu perbedaan antara cara kerja sistem saraf 
dan sistem hormon adalah sistem saraf... 
a. membantu memelihara rangsang homeostatis 
b. menanggapi rangsangan dengan lambat 
c. responnya langsung terhadap rangsang 
d. responnya tidak langsung 
e. diperantarai oleh sel 

Jawaban: C 

Pembahasan 
Karena saraf memiliki sistematika penyampaian 
impuls sendiri sehinga rangsangannya cepat (ini 
disebabkan karena bagian2 dari sarafnya yang 
menjadi alasan mengapa rangsangan cepat 
tersampaikan di sistem saraf, seperti adanya 
potensial aksi dan neurotransmitter). Oleh karena 
itu responnya langsung terhadap rangsangan luar. 
Sedangkan pada hormon ia tidak memiliki saluran 
sendiri sehingga beredar dalam darah sehingga 
tanggapannya lebih lambat dari saraf. 
 

2. Jika proses gerak yang diatur oleh saraf disadari 
maka impuls akan menempuh jarak... 
a. reseptor-neuron sensorik-otak-neuron 

motorik-efektor 
b. reseptor-neuron sensorik-interneuron-neuron 

motorik-efektor 
c. reseptor-neuron motorik-otak-neuron 

sensorik-efektor 
d. reseptor-neuron motorik-sumsum tulang 

belakang-efektor 
e. reseptor-neuron sensorik-neuron konektor-

otak-efektor 

Jawaban: A 

Pembahasan 
Contoh gerakan sadar antara lain berjalan, olah 
raga, makan, minum dan sebagainya. Gerakan yang 
dihasilkan dari jalan nya impuls tersebut disebut 
dengan gerak sadar. 
 

3. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland 
karena mensekreasikan bermacam-macam hormon 
yang akan mengatur bermacam-macam kegiatan 
dalam tubuh. Berikut pasangan yang tidak sesuai 
antara hormon yang dihasilkan oleh hipofisis 
beserta fungsinya adalah... 
a. STH memengaruhi petumbuhan 
b. MSH memengaruhi pigmentasi kulit 
c. ADH memengaruhi pengeluaran air susu ibu 
d. FSH merangsang pematangan folikel dalam 

ovarium 
e. ISCH merangsang spermatogenesis 

Jawaban: C 

 

Pembahasan 
ADH sebenarnya berfungsi untuk mengatur kadar 
air,dan meningkatkan reabsorpsi pada ginjal. 


