Tugas 2 biologi kelas 3 Tsanawiyah (Ahad, 18 Juli 2021)
Petunjuk:
A. Baca dan salin rangkuman materi berikut pada buku catatan biologi kalian!
Menstruasi
Pada umumnya, setiap 28 hari sekali ovarium menghasilkan sebuah sel telur (ovum). Peristiwa ini
disebut ovulasi. Ketika terjadi ovulasi, dinding rahim mengalami penebalan sehingga menjadi
tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan zigot. Namun, jika tidak terjadi
pembuahan di tuba falopii, sel telur yang sudah matang akan menuju rahim. Setelah beberapa hari,
jika sel telur di rahim tidak dibuahi oleh sperma, sel telur mati dan dikeluarkan dari uterus bersama
dengan dinding rahim yang meluruh bersama darah dan dikeluarkan melalui vagina. Peristiwa ini
disebut menstruasi.
Siklus mentruasi terjadi secara periodik, umumnya terjadi 28 hari. Perubahan tingkat hormon
mempertebal jaringan endometrium/ Rahim dan memperbanyak darah, yang akan jadi zat makanan
bagi telur yang dibuahi.
Siklus mentruasi dibagi menjadi 4 tahap.
Tahap 1
Menstruasi Lapisan Rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah menstruasi
melalui vagina.
Tahap 2
Pra Ovulasi Lapisan Rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur
yang matang dalam indung telur.
Tahap 3
Ovulasi
Sel telur yang matang lepas dari indung telur.
Tahap 4
Pasca
Telur mancapai Rahim. Jika telur telah dibuahi, akan tertanam
Ovulasi
(menempel) di dinding Rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak
dibuahi, akan keluar bersama lapisan dinding Rahim sebagai darah
menstruasi.
Siklus menstruasi berlangsung hingga perempuan mengalami masa menopause pada usia sekitar 40
tahun.
Fertilisasi (pembuahan)
jika sesaat setelah ovulasi ada sperma yang masuk ke sel telur, maka akan terjadi pembuahan
(fertilisasi) di tuba falopii. Saat fertilisasi berlangsung, hanya kepala sperma yang mengandung inti
sel yang masuk ke dalam dinding sel telur, sedangkan ekornya tertinggal di luar. Sel telur yang telah
dibuahi sperma disebut zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio yang kemudian
menempel pada dinding rahim. Beberapa hari setelah zigot menempel di dinding rahim, akan
terbentuk sekumpulan pembuluh-pembuluh darah di
dinding rahim yang disebut plasenta. Kebutuhan janin
akan disalurkan ibu melalui plasenta dengan
perantara tali pusat atau ari-ari. Kemudian janin terus
berkembang di dalam rahim sekitar 266 hari atau 9
bulan lebih 10 hari.
Setelah kehamilan mencapai usia tersebut, tibalah
saatnya untuk proses persalinan atau kelahiran
bayi.
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Kerjakan soal berikut! Tulis soal dan jawabannya pada buku catatan kalian!
Apa yang dimaksud dengan menstruasi?
Sebutkan tahapan pada menstruasi!
Apa yang dimaksud dengan ovulasi?
Apa yang dimaksud dengan fertilisasi?
Fertilisasi terjadi di …
Selamat mengerjakan
Stay safe, stay healthy

