
PERNAFASAN PADA SERANGGA 

Nama Siswa/ No Absen: …………………………………………………………………………………… 

 

1. Kompetensi Dasar 

Mengaitkan struktur, fungsi,dan proses 

yang dapat terjadi pada sistem pernafasan 

hewan (serangga) 

2. Pengalaman Belajar  

Membuktikan bahwa pernafasan serangga 

membutuhkan oksigen dan melihat faktor 

yang mempengaruhi jumlah kebutuhan 

oksigen pada serangga saat bernafas   

3. Alat dan Bahan  

1) Respirometer 
2) Timbangan  
3) Belalang 
4) Kristal NaOH 
5) Eosin   
 

4. Langkah Kerja  

Cara kerja secara lengkap 
terdapat pada lembar lampiran 
Student Worksheet   

 
5. Data Hasil Pengamatan  
Kedudukan Eosin  

No Berat Tubuh Hewan (gram) 
Skala Kedudukan Eosin per 2 menit  

1 2 3 4 5 
       

       

       

 

Volume Oksigen  

No 
Berat Tubuh 
Hewan (gram) 

Volume Oksigen per 2 menit  Volume (ml) 
1 2 3 4 5 

        

        

        

 

6. Analisis Data Hasil Pengamatan 

1) Apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan pada eosin? 

2) Apa fungsi penambahan NaOH/KOH pada perangkat respirometer sederhana 

tersebut? 

3) Apakah ada kaitan antara berat badan serangga dengan kecepatan 

respirasinya? Jelaskan pendapatmu 

4) Apakah ada kaitan antara jenis serangga dengan kecepatan respirasinya? 

5) Rumuskanlah kesimpulanmu tentang percobaan ini! 

7. Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari  
Pada pernafasan serangga, menggunakan tabung udara yang disebut trakea. Udara 

keluar masuk ke pembuluh trakea melalui lubang kecil setiap ruas-ruas tubuh yang 

disebut stigma atau spirakel. Udara dari spirakel melewati trakea, menuju ke 

trakeol dan trakeolus. Trakeolus berukuran halus yaitu 0,1 nano meter, ujungnya 

berbatasan dengan sel-sel tubuh, sehingga langsung terjadi difusi gas. 

8. Kesimpulan  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Kapas  
7) Pipet 

 



lampiran cara kerja praktikum  

PERNAFASAN PADA SERANGGA 

 

1. Bungkuslah NaOH dengan tissue atau kapas, dan letakkan dalam 

tabung respirometer 

2. Timbanglah berat 2 ekor serangga dan masukkan dalam tabung 

respirometer 

3. Rangkai alat respirometer kemudian pada ujung pipa kapiler 

teteskan eosin, tutup dengan ibu jari 

4. Amatilah dan catat perubahan kedudukan eosin pada pipa berskala 

setiap 2 menit selama 10 menit 

5. Lakukan percobaan yang sama dengan dengan hewan yang beratnya 

berbeda 

6. Catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan 

 

 

Gambar Rangkaian Respirometer 

 


