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KAITAN DENGAN SDG PENGANTAR

Solusi desain dan konstruksi terhadap berbagai masalah adalah inti dari bidang 
perekayasaan. Namun, di bidang biologi, banyak “masalah” atau tantangan 
yang terjadi di sistem kehidupan terjawab melalu evolusi. Dengan merancang 
dan membuat sistem sirkulasi, kita bisa mengetahui tantangan yang dialami 
tubuh saat harus menghantarkan cairan ke berbagai organ, mengenali kemung-
kinan solusi, dan lebih memahami hubungan antara struktur dan fungsi.

Tentu saja, benda contoh atau model memiliki keterbatasan. Tidak ada satu 
pun yang bisa berperilaku sama persis dengan sistem sirkulasi yang sebena-
rnya. Keunggulan kegiatan ini terletak pada latihan untuk mengevaluasi model 
dan bagaimana elemen-elemen desain berkaitan dengan sistem sirkulasi di 
kehidupan nyata. Berikut adalah beberapa strategi desain yang bisa membantu 
memberikan inspirasi dalam menjawab tantangan desain ini.

SASARAN KEGIATAN

Perekayasaan bukan milik bidang fi sika semata, melainkan bagian 
dari semua ilmu hayati! Dengan bahan-bahan sederhana, siapa pun 
bisa merancang, membuat, dan menguji sistem ciptaannya, kemu-
dian mengutak-atik sistem agar menjadi lebih baik lagi.

1

PERTANYAAN PANDUAN

Bayangkan bagian-bagian di dalam sistem peredaran darah di 
tubuh manusia. 

1

Ke mana darah mengalir?2

Bagaimana darah tiba di tempat tujuannya? 3

Spidol permanen2

Sebotol air3

Air4

Pewarna makanan5

Bahan-bahan yang bersifat anti-
air, termasuk yang bisa dialiri air, 
seperti selang karet atau vinil an-
eka ukuran (selang medis, selang 
untuk akuarium, dll.), sedotan, 
sarung tangan karet dan nitril, 
balon, kantong plastik, botol air, 
karet gelang, dan lain-lain

6

ALAT DAN BAHAN

Kertas daging
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TUGAS/LANGKAH-LANGKAH

Menggunakan spidol, buat siluet manusia setinggi 
3-4 kaki di atas kertas daging (lihat foto di bawah). 
Kertas dilaminating, jika memungkinkan. 
(Apabila mesin laminasi hanya bisa menangani 
kertas dengan lebar maksimal 61 cm, lipat kertas 
pada sisi panjangnya menjadi dua, robek dengan 
rapi, laminasi setiap lembar, lalu satukan kembali 
menggunakan selotip antiair).

1

Isi wadah air dan tambahkan pewarna makanan 
untuk memudahkan pengamatan nanti.

2

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Langkah berikutnya adalah membuat alat pompa untuk 
mengalirkan air berwarna melalui “sistem sirkulasi” yang 
berada di bagian atas “tubuh” kertas. Pompa dibuat dari 
bahan-bahan antiair yang sudah disiapkan, gunting, dan 
selotip. Buat sistem sebaik mungkin agar menyerupai sirku-
lasi cairan di dalam tubuh manusia.

Jika “sistem sirkulasi” memiliki ujung yang terbuka, pastikan 
wadah sudah siap untuk menampung air yang terpompa 
keluar (lihat foto di bawah). Bersihkan tumpahan air dengan 
karet pembersih dan kain lap.

Sambil bekerja, pastikan desain memenuhi kriteria beri-
kut:

Gunting7

Corong air10

Wadah cuci tangan9

Lap12

Opsional: 
laminator, 
selotip antiair

13

Selotip8

Karet pembersih 
kaca

11
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Fig 4

Fig 5

Terdapat alat pompa yang bisa mengalirkan 
cairan ke seluruh tubuh secara terus menerus.

1

Cairan mengalir melalui sebagian besar tubuh.3

Hanya sedikit cairan yang keluar dari sistem 
sirkulasi.

4

Cairan mengalir melalui “paru-paru”.2

Setelah siap, gunakan corong untuk menuang air berwarna 
ke dalam “saluran” atau pompa yang sudah dibuat sampai 
udara yang masih ada di dalam sistem tinggal sedikit.

Coba pompa air agar bergerak di dalam sistem. 
Apa yang terjadi?

Seberapa jauh air mengalir di dalam sistem dengan 
hanya satu kali pompa? Adakah cara untuk membuat 
alirannya lebih kuat?

Apakah air mencapai semua bagian tubuh? Jika tidak, 
apa yang bisa diperbaiki agar air dapat mencapai ba-
gian-bagian yang lain?

Dalam desain sistem saat ini, apakah air bergerak ke 
satu arah, atau bergerak bolak balik? Apa yang dapat 
terjadi jika darah di tubuh manusia mengalir seperti itu? 

Apa saja solusi yang bisa diterapkan?

Coba jalankan sistem dalam posisi sistem berbaring hori-
zontal. Dalam posisi ini, berarti kita menghilangkan efek 
gravitasi. Apa saja kendala yang dapat dialami sistem 
apabila cara kerjanya dipengaruhi oleh gravitasi? Apa 
solusi yang bisa diterapkan?

Dalam model ini, alat pompa yang dibuat berfungsi seperti 
jantung manusia. Saat membuat model jantung, desain 
yang paling sering digunakan adalah jantung dengan satu 
bilik—bentuknya bisa botol dengan selang-selang tersam-
bung di kedua sisi, atau balon atau sarung tangan dengan 
selang disambungkan ke ujung balon atau sarung tangan.

Cairan di dalam model di atas bergerak bolak balik. Tekan-
an pun tidak cukup besar untuk membuat cairan mengalir 
ke seluruh sistem. Saat “jantung” ditekan, cairan bergerak 
keluar; jika tekanan dilepas, cairan masuk kembali ke dalam 
jantung.

Di dunia nyata, aliran bolak balik akan menimbulkan 
masalah besar bagi tubuh. Darah perlu mengalir di jalurnya 
dan dalam satu arah agar bisa mengangkut zat-zat baru, 

DISKUSI
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Fig 6
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Pembuluh darah vena mengangkut darah dari sel tubuh 
kembali ke jantung atau paru-paru. Mengingat tekanan pada 
sistem buatan relatif rendah, mungkin desain sistem tidak 
membedakan struktur arteri dengan struktur vena. Pada ke-
nyataannya, dinding pembuluh vena lebih tipis dibandingkan 
pembuluh arteri; pembuluh vena tidak perlu menghadapi 
tekanan darah yang tinggi seperti yang dihadapi arteri.

Pada eksperimen yang mengalami aliran balik yang signifi -
kan pada model pembuluh venanya, langkah yang biasanya 
diambil adalah menambah pompa untuk mengompensasi 
tekanan yang hilang. Coba pikirkan, apa keuntungan dan 
kerugian menambah pompa pada model yang kamu buat. 
Di dalam tubuh manusia, agar darah tidak mengalir balik, 
sebagian besar pembuluh darah vena dilengkapi dengan 
katup satu arah yang cara kerjanya sangat mirip dengan 
katup di jantung. Lihat foto di bawah untuk contoh-contoh 
penambahan pompa pada model.

Darah juga bisa dipaksa untuk mengalir ke atas menggu-
nakan tangan. Di dalam tubuh manusia, otot skeletal di kaki 
melakukan sebagian dari tugas ini. Karena sebagian besar 
pembuluh vena berfungsi mengangkut darah dari bagian-
bagian tubuh yang letaknya di bawah jantung, pembuluh ini 
tidak hanya harus melawan tekanan rendah akibat perlam-
batan darah di kapiler, tetapi juga melawan gravitasi.

Vena

Ada tiga jenis utama pembuluh darah: arteri, vena, dan 
kapiler. Bentuk masing-masing pembuluh darah ini sangat 
berkaitan dengan fungsinya. Biasanya, dalam model jan-
tung, selang digunakan sebagai pembuluh darah.

Membuat model pembuluh darah

Pembuluh darah arteri mengangkut darah dari jantung ke 
paru-paru, kemudian ke sel-sel tubuh. Bahan yang biasanya 
digunakan untuk membuat model arteri adalah selang lebar 
dan tebal. Selang ini juga membentuk sebagian besar 
model sistem peredaran darah. Sebagai pembuluh yang 
mengangkut darah dari jantung, dinding arteri memang te-
bal dan tahan terhadap tekanan tinggi. Pembuluh darah ini 
mengangkut banyak sekali darah, namun perhatikan bahwa 
pembuluh sebetulnya tidak fl eksibel dan tidak akan berkon-
tak dengan sel-sel secara individu.

Arterimengantarkannya ke sel-sel tubuh, kemudian membuang 
“limbah” dari sel-sel itu. Jika alirannya tidak satu arah, darah 
dengan zat bersih dan limbah akan mencapai sel-sel yang 
sama.

Jantung manusia memiliki empat katup yang bergerak satu 
arah untuk mencegah agar darah tidak terpompa keluar 
saat terjadi kontraksi, atau mengalir balik ke dalam jantung 
setelah jantung rileks. Bagan di bawah memberikan ilustrasi 
sederhana mengenai cara kerja katup.

Bisakah kamu mendesain cara baru dan kreatif untuk 
mencegah jantung buatanmu agar tidak mengalir bolak 
balik?
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Mungkin, ada yang sudah mencoba menggunakan selang 
yang paling kecil supaya darah bisa mencapai bagian-ba-
gian tubuh yang paling jauh dari jantung. Namun, ternyata 
selangnya masih kurang kecil atau fl eksibel. Pembuluh 
darah kapiler memang tidak bisa dengan mudah ditiru 
menggunakan bahan-bahan biasa. Di dalam tubuh, ukuran 
pembuluh ini kira-kira sama dengan rambut manusia. Darah 
yang bisa mengalir di dalam pembuluh kapiler adalah sel 
darah merah yang membentuk barisan untuk bisa mengalir 
satu per satu. 

Diperkirakan bahwa panjang total pembuluh darah manusia 
adalah setara sampai dengan 96.561 kilometer—sebagian 
besarnya adalah pembuluh kapiler. Mengingat jumlahnya 
yang amat besar dan volume darah yang dikandungnya 
sangat tinggi, tekanan darah secara umum sangat ren-
dah dan darah bergerak sangat pelan. Pembuluh kapiler 
mengelilingi sel-sel tubuh dan memungkinkan molekul kecil, 
seperti karbondioksida, oksigen, air, glukosa, dan nutrient 
untuk bertukar antara darah dan sel.

Kapiler

Fig 7
PETUNJUK KESELAMATAN

Selang vinil dapat berharga mahal men-
gingat jumlah yang dibutuhkan. Sebagai 
pengganti, dapat digunakan sedotan un-
tuk merepresentasikan sebagian besar pembuluh 
darah. Penggunaan sedotan dapat membatasi 
variasi diameter pembuluh dalam eksperimen, 
tetapi selang berukuran besar dalam jumlah 
sedikit pun sudah cukup untuk melihat perbedaan 
yang signifi kan dalam aliran cairan.

Simpan semua bahan-bahan di dalam wadah 
plastik. Siapkan juga persediaan cadangan (lap 
bersih, sarung tangan ekstra, balon, sedotan, 
dan sedikit selang ekstra) dan taruh di tempat 
yang mudah dijangkau agar murid dapat men-
gisi kembali wadah plastik untuk digunakan kelas 
berikutnya. 

Jika akses ke keran dan wastafel terbatas, siap-
kan ember berisi air di dekat setiap meja eksperi-
men.

Di ruang kelas, tantangan ini dapat disampaikan berdasar-
kan pengetahuan murid dan kurikulum sekolah. Misalnya, 
jika murid sudah mempelajari sistem kerja tubuh, guru dapat 
bertanya tentang bagaimana bagian-bagian tubuh yang 
berbeda bekerja sama dan menghadirkan fungsi yang padu. 
Jika murid sudah mempelajar respirasi sel, guru dapat 
bertanya bahan-bahan apa yang harus dihantarkan ke dan 
diangkat dari sel, dan kenapa zat-zat itu penting. Bagi murid 
yang sudah mempelajari tekanan, mereka dapat diminta 
mengamati fenomena yang memengaruhi tekanan cairan.

Setelah menentukan titik awal tersebut, berikutnya berikan 
murid tugas: mendesain dan membuat alat pompa yang 
akan dapat memompa air melalui “sistem sirkulasi”. Minta 
murid untuk menggunakan informasi yang telah diterimanya 
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untuk mengintegrasikan pelajaran perekayasaan ke kurikulum sains.

Allison, Linda. Blood and Guts. Boston: Little, Brown, 1976. Buku ini menyajikan penjelasan 
yang baik dan sederhana tentang organ dan sistem organ serta memberikan kiat untuk 
melibatkan murid secara aktif dalam mempelajari tubuh manusia.

Exploratorium Teacher Institute
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tentang____. Perkenalkan bahan-bahan yang akan digu-
nakan, berikan petunjuk tentang kriteria sistem yang efektif, 
dan bagaimana pekerjaan murid akan dievaluasi. Murid juga 
bisa diminta membuat kriteria sendiri.

Selanjutnya, minta murid untuk mengidentifi kasi pola dalam 
solusi yang berbeda-beda. Beberapa hal yang dapat dijadi-
kan fokus, misalnya, aliran cairan di pembuluh yang ukuran-
nya berbeda, jenis atau ukuran pompa yang efektif, pe-
rubahan tekanan di keseluruhan sistem, pencegahan aliran 
balik, masalah jika cairan tidak dapat kembali ke jantung, 
dan bagaimana cara mengatasi pembuluh yang mengalami 
kebocoran.

Setelah murid mengevaluasi desain awalnya, minta mer-
eka memilih beberapa aspek yang ingin dipertahankan 
di dalam percobaan berikutnya. Minta murid memberikan 
argumentasi di balik pemilihan itu berdasarkan pengamatan 
mereka dari percobaan pertama. Murid juga dapat diminta 
menjelaskan mengapa aspek yang mereka pilih dianggap 
penting berdasarkan pemahaman mereka terhadap sistem 
peredaran darah.

Pada tahap ini, murid mungkin memilih untuk menam-
bahkan “darah” ke sistem buatan mereka pada area yang 
berbeda pada desainnya karena ingin melihat seberapa 
baik kerja aspek-aspek tertentu dari sistemnya. Desain akan 
berkembang seiring dengan murid melihat seberapa baik 
kerja bahan percobaan untuk tujuan pengamatan. Dengan 
demikian, pengulangan percobaan otomatis sudah men-
jadi bagian dari proses ini. Sangat mungkin, murid butuh 
bantuan untuk menghubungkan selang. Guru mungkin perlu 
membolongi selang yang lebih besar sebelum percobaan, 
atau saat selang dalam keadaan kering, agar murid dapat 
menghubungkan selang besar dan kecil dengan mudah.

Bagikan materi informasi lebih awal agar murid punya 
banyak waktu untuk bersiap. Bagi murid menjadi kelompok-
kelompok dan minta setiap kelompok untuk membuat dan 
menyepakati desain sebelum mulai bekerja. Dorong murid 
untuk terus menyempurnakan modelnya saat percobaan. 
Pastikan mereka punya gambar versi fi nal model sebelum 
percobaan selesai. Pastikan juga semua murid paham 
bahan-bahan mana yang akan digunakan ulang oleh kelas 
lain, agar tidak ada bahan yang terbuang tidak sengaja.

Amati cara kerja murid untuk mengetahui pikiran mereka 
terhadap sains dan percobaan perekayasaan yang menjadi 
bagian dari tugas ini. Simak pertanyaan mereka dan ajukan 
pertanyaan tentang pilihan desain murid. Dengan begitu, 
guru dapat mengetahui pendekatan murid terhadap tugas-
nya dan alur berpikirnya tentang sistem peredaran darah. 
Minta setiap kelompok untuk menguji sistem mereka dalam 
kondisi yang berbeda-beda (misalnya, murid dapat diminta 
memikirkan seberapa baik sistem akan bekerja saat tubuh 
berolah raga atau tidur—yaitu, ketika terjadi perubahan laju 
detak jantung).

Minta juga murid menjelaskan tentang sistemnya kepada 
teman-teman sekelas. Mereka diharapkan menyebutkan 
kekuatan sistem dan mendiskusikan kelemahannya serta 
dampak negatif dari kelemahan itu terhadap tubuh.

Pertimbangan desain dan konstruksi

Menganalisis data dan mengevaluasi 
model
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