
PENETAPAN GOLONGAN DARAH 
 

I. TUJUAN 

Praktikan daat mempelajari dan memahami golongan darahnya dan 

reaksi aglutinasinya. 

 

II. DASAR TEORI 

Seseorang dapat meninggal apabila kehilangan 40% darahnya pada 

waktu yang singkat karena tubunya tidak dapat membuat darah lagi dengan 

cepat. Tetapi kematian akibat kasus tersebut di atas dapat dicegah dengan 

tindakan transfusi darah dari seorang donor. Darah donor dapat ditransfusikan 

pada orang-orang tertentu. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan tertentu 

yang harus dipenuhi. Sebelum transfuse dilakukan perlu dilakukan tes 

mencampur darah donor dengn darah resipien. Bila tidak terjadi aglutinasi 

maka dikatakan darah sesuai dan transfuse dapat dilakukan. Kesesuaian 

tersebut tergantung dari antigen pada permukaan eritrsit dan antibody dalam 

plasmanya. 

Setiap manusia mempunyai golongan darah masing-masing. Golongan 

darah dapat diturunkan secara genetik dari kedua orang tua kepada generasi 

keturunannya. Ada tidaknya antigen dalam darah merupakan dasar pembeda 

pada penentuan golongan darah seseorang. Secara umum pada sistem 

golongan dara ABO, apabila di dalam sel darah seseorang terdapat antigen A 

dipermukaan membran sel, maka plasma darahnya terdapat antibodi alpha dan 

tidak menghasilkan antibodi a. Secara singkat, golongan darah sistem ini daat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Golongan darah Antigen Antibodi 

A A α (Anti B) 

B B β (Anti A) 

AB A dan B Tidak Ada 

O - α dan β (Anti A dan 

B) 

 



Pada sistem golongan darah Rhesus, juga diturunkan secara genetik 

dan bersifat dominan. Sebetulnya didalam serum dan plasma seseorang 

awalnya tidak terdapat anti Rh, tetapi keberadaan anti Rh dapat distimulasi 

dengan transfusi darah (terutama  lebih dari 1x) dan perkawinan dengan sifat 

tertentu. Pada perkawinan ini, kita mengenal ada kemungkinan keturunannya 

bersifat Eritroblastosis. 

 

III. BAHAN DAN ALAT 

1. Objek gelas sebanyak jumlah praktikan 
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2. tusuk gigi 
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3. jarum frankle 
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4. lanset 
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5. kapas 

6. alcohol 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                26/03/2012 

 

7. tissue 

8. serum anti A 
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9. serum anti B 
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10. Serum anti AB 
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IV. CARA KERJA 

1. Sediakan gelas objek yang bersih. 

2. bersihkan ujung jari telunjuk yang akan diambil darahnya dengan alkohol 

70%. 

3. Kemudian tusuk jari telunjuk tersebut dengan jarum lanset berukuran 3ml. 
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Gambar cara menusukkan lanset 

 

4. Setelah darah keluar, letakkan tiga tetes kecil darah pada objek gelas. 

5. tetesi tetesan darah pertama dengan anti serum A lalu aduk dengan ujung 

tusuk gigi.  

6. tetesi tetesan darah pertama dengan anti serum B lalu aduk dengan ujung 

tusuk gigi.  

7. tetesi tetesan darah pertama dengan anti serum AB lalu aduk dengan ujung 

tusuk gigi.  
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8. Amatilah hasilnya apakah terjadi aglutinasi (penggumpalan darah) atau 

tidak pada tetesan darah tersebut yang telah dicampur dengan serum 

9. Lalu tentukan golongan darahnya 

10. Ulangi langkah 1 sampai 9, lakukan sebanyak jumlah praktikan yang ada 

V. DATA HASIL PENGAMATAN 

A. Data golongan darah pada perwakilan kelompok 

No Nama Serum  

Anti A 

Serum  

Anti B 

Serum  

Anti AB 

Golongan 

Darah 

1.  Dzihan - - - 0 

2 Anggrek - + + B 

3. Azizah + + + AB 

4. Adanti + + + O 

5. Zuhda - + + B 

6. Angga + - + A 

7. Tia - + + B 

8. Revina - - - O 

9. Azisya  - + + B 

10. Hendita - + + B 

11. Faqih - + + B 

12. Husni - - - O 

13 Niera + - + A 

14 Dede  + - + A 

15 Arif - + + B 

16 Ewing - - - O 

 

Ket:  (-) tidak menggumpal 

 (+) menggumpal 

B. Pengukuran Kadar Gula Darah  

No Nama Sex 
Kadar Gula Darah 

Nutrisi/Asupan 
puasa 2 jam pp 



1 Noby P 100 133 
Nasi campur 

2 Aris L 73 130 

3 Hafidh L 88 90 
Diabetamil 

4 Zenny P 84 82 

5 Ardy L 78 91 
Roti tawar 

6 Devita P 84 140 

7 Ajeng P 91 124 
Roti manis 

8 Nikki L 83 102 

9 Arif L - 105 

Acak 
10 Angga L - 82 

11 Febry P - 83 

12  Priyanka P - 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN PENENTUAN GOLONGAN DARAH 

 

 Pada percobaan penentuan golongan darah ini digunakan sistem golongan 

darah ABO. Sistem darah ABO ini didasarkan pada antigen (A dan B) yang 

terdapat pada permukaan eritrosit dan antibody atau aglutinin (α dan β) dalam 

plasmanya. Antigen ini merupakan suatu glikoprotein yang ada tidaknya adalah 

sebagai dasar pembeda pada penentuan golongan darah seseorang, sedangkan 

antibody merupakan suatu molekul protein yang dihasilkan oleh sel-B untuk 

merespon adanya antigen. 

 

Penggolongan sistem ABO adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan struktur darahnya adalah, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternyata diketahui bahwa golongan darah O adalah merupakan golongan 

darah paling kuno dalam sejarah peradaban manusia. Gen untuk golongan darah O 

berkembang pada suatu titik ketika peradaban manusia beralih dari hidup berburu 

dan berpindah-pindah menuju suatu komunitas agraris yang menetap di suatu 

tempat. Golongan darah O adalah golongan darah yang paling banyak dimiliki 

oleh manusia di dunia (sekitar 60% dari penduduk dunia). Menurut suatu 



penelitian didapati pula bahwa orang keturunan Afrika ternyata lebih cenderung 

mewariskan gen O dibandingkan orang Kaukasia dan Asia. 

 Gen untuk golongan darah A mulai berkembang saat manusia pertama 

menjalankan aktifitas pertanian, pola huni menetap dan tak lagi berperang. 

Sedangkan golongan darah B adalah tipe yang “seimbang”. 

 Orang bergolongan darah B tumbuh dan berkembang dengan baik melalui 

apa yang telah disediakan oleh hewan dan tumbuhan. Golongan darah ini 

menunjukkan kemampuan yang canggih dalam perjalanan evolusinya. 

 Golongan darah AB merupakan golongan darah yang paling modern dan 

berusia kurang lebih 1000 tahun. Orang dengan tipe golongan darah ini cukup 

jarang jumlahnya, yaitu hanya sekitar 5% jumlah penduduk dunia. Golongan 

darah AB ini bersifat cukup kompleks secara biologis karena membawa antigen A 

dan antigen B. 

 Pada penentuan jenis golongan darah ini dapat dibuktikan dengan 

menggunakan serum anti A dan serum anti B yang sifatnya sama dengan antibody 

pada plasma darah. Sebagai contoh, apabila darah yang diuji memberikan 

aglutinasi (penggumpalan) pada serum anti A, dan tidak memberikan aglutinasi 

pada serum anti B, maka dapat disimpulkan bahwa golongan darah tersebut 

adalah A. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan cara kerja dari serum anti A 

adalah sama dengan agglutinin α, sehingga ia bertindak sebagai zat 

penggumpalan. Apabila agglutinin ini bertemu dengan antigen A yang justru 

memiliki agglutinin β, maka tidak lain akan terjadi penggumpalan. Berikut adalah 

tabel penentuan golongan darah berdasarkan aglutinasi. 

 

Golongan Darah Serum 

Anti A Anti B Anti AB 

A + - + 

B _ + + 

AB + + + 

0 - - - 

 

Ket:  +    Menggumpal 

- Tidak menggumpal 

 

Hasil praktikum golongan darah 

a. Golongan darah A 
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b. Golongan darah B 
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c. Golongan darah AB 
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d. Golongan darah O 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              26/03/2012     

                                                 

 

Dari tabel di atas dapat diambil skema tentang transfusi darah manusia, 

  

Hal ini dapat dikatakan bahwa golongan 

darah 0 dapat memberikan ke semua jenis 

golongan darah, mengingat bahwa 

golongan darah 0 tidak memiliki antigen 

sama sekali. Sehingga kesimpulannya 

bahwa golongan darah 0 adalah sebagai 

donor universal. 

Sedangkan darah AB dapat menerima 

darah dari semua golongan, mengingat 



bahwa golongan darah AB memiliki 2 

jenis antigen, namun tidak memiliki 

aglutinin sama sekali. Sehingga, golongan 

darah AB adalah sebagai resipien 

universal. 

 

Selain berguna sebagai transfuse darah, sistem ABO juga berguna untuk 

mengetahui golongan darah anak yang lahir dari sapangan suami istri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golongan darah berdasarkan genotipnya dapat dibedakan menjadi homozigot dan 

heterozigot. Untuk mengetahui golongan darah dari anak adalah dengan 

menyilangkan antara golongan darah ayah dan ibu. Contoh:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain penggolongan dengan sistem ABO, dikenal pula dengan sistem golongan 

darah Rhesus dan MN. 

1. Sistem Rhesus 



Merupakan sistem yang menggunakan factor Rh atau rhesus yang berasal 

dari percobaan pada eritrosit kera rhesus. Antigen rhesus ini berupa 

glikoprotein tertentu pada membrane plasma sel-sel darah merah dan 

membagi golongan darah manusia menjadi 2 kelompok berdasarkan reaksi 

penggumpalan antara antigen sel darah merah dengan anti serum Rh, yaitu 

positif dan negative. 

 

 

 

 

 

 

2. Sistem MN 

Merupakan penggolongan yang didasarkan salah satu jenis antigen 

glikoprotein, yang disebut glikoforin A yang didapat dari reaksi antigen-

antibodi. Terdapat 2 macam antigen glikoforin yaitu M dan N. Reaksi dari 

keduanya dengan antiserum menghasilkan fenotip dan genotip golongan 

darah sistem MN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN GULA DARAH 

 

 Pada pengukuran gula darah hal pertama dan utama yang harus 

diperhatikan adalah sterilisasi alat dan tangan sebelum dimulai perlakuan. Hal ini 

untuk mencegah infeksi ke dalam tubuh. Kemudian dengan lanset kita menusuk 

jari praktikan yang kemudian akan diteteskan ke alat gluco meter yang bisa 

mengukur kadar gula dalam darah secara otomatis. 
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 Dalam praktikum yang dilakukan tentang pengukuran kadar gula dalam 

darah dan penentuan golongan darah, kita dapat melihat bahwa kadar gula dalam 

darah berbeda-beda tergantung pada kondisi seseorang. Umumnya tingkat gula 

darah bertahan pada batas-batas yang sempit sepanjang hari: 4-8 mmol/l (70-150 

mg/dl). Tingkat ini meningkat setelah makan dan biasanya berada pada level 

terendah pada pagi hari, sebelum orang makan. Dalam praktikum yang dilakukan, 

dibuat 3 kondisi yaitu kondisi gula darah puasa, kondisi gula darah 2 jam pasca 

puasa, dan kondisi gula darah normal (acak). pengukuran gula darah dilakukan 

dengan menggunakan alat Glucose Meter atau biasa disebut alat tes gula darah. 

Dalam menggunakan alat tes gula darah, diperlukan beberapa tetes darah yang 

diambil dengan menggunakan jarum lanset, akan tetapi harus diingat bahwa jari 

yang hendak diambil darahnya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan alcohol 

70% setelah itu barulah darah ditempatkan pada strip sekali pakai. Strip ini 

kemudian dimasukkan pada alat. Strip ini sudah dilapisi dengan bahan kimia 

khusus seperti glucose oxidose, dehydrogenase atau Hexokinase. Sewaktu tes 

dilakukan, bahan kimia ini bercampur dengan contoh darah yang telah diteteskan. 

Gula darah yang terdapat dalam darah tersebut lalu diukur oleh alat tes. Hasil 

pengukuran akan ditampilkan oleh alat dalam angka tertentu. 



Berikut tabel dari WHO mengenai kadar gula darah : 

 
 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam praktikum diatas terlihat bahwa 

ketika seseorang berpuasa, kadar gula dalam darah akan cenderung turun. Hal ini 

disebabkan karena pada saat seseorang berpuasa, ia tentu tidak mengkonsumsi 

karbohidrat atau makanan yang mengandung glukosa. Kadar gula darah yang 

normal pada pagi hari setelah malam sebelumnya berpuasa adalah 70-110 mg/dL 

darah. Akan tetapi ketika 2 jam setelah makan kadar gula darah cenderung naik. 

Kadar gula darah biasanya kurang dari 120-140 mg/dL pada 2 jam setelah makan 

atau minum cairan yang mengandung gula maupun karbohidrat lainnya. 

Peningkatan ini disebabkan Karena tubuh membutuhkan energi, maka glukosa 

dalam tubuh akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi 

tubuh.berkurangnya konsentrasi glukosa membuat pankreas melepaskan glukagon 

(hormon yang menargetkan sel-sel di hati). Kemudian sel-sel ini mengubah 

glikogen menjadi glukosa (proses ini disebut glikogenolisis). Glukosa dilepaskan 

ke dalam aliran darah, hingga meningkatkan level gula darah. Apabila level gula 

darah meningkat, entah karena perubahan glikogen, atau karena pencernaan 

makanan, hormon yang lain dilepaskan dari butir-butir sel yang terdapat di dalam 

pankreas. Hormon ini disebut insulin yang menyebabkan hati mengubah lebih 

banyak glukosa menjadi glikogen. Proses ini disebut glikogenosis), yang 

mengurangi level gula darah. Sementara itu pada kondisi normal seseorang 

mempunyai kadar gula darah normal kecuali ia telah mengalami diabetes atau 

juga darah rendah yang disebabkan oleh gaya hidup yang buruk, seperi 

mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan sedikit karbohidrat,kebiasaan 

merokok, minum minuman beralkohol, dll. 



Melihat penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa :  

Dari dua belas orang sebagai manusia coba kadar gula yang diperoleh pada 

saat berpuasa berkisar antara 73 sampai 100 maka kadar gula mereka dapat 

dikatakan masih dalam batas normal yaitu  ≤100. Namun  kadar gula puasa yang 

mencapai 100 mempunyai potensi diabetes. Hal ini didukung dengan fakta bahwa 

noby monica manusia coba dengan kadar gula 100 pada saat puasa mempunyai 

keturunan diabetes. Kadar gula darah setelah 2 jam pp dari 12 mahasiswa yang 

mengkonsumsi makanan berbeda berkisar antara 82 sampai 140. Kadar gula 

mahasiswa dengan konsumsi nasi campur adalah 133 dan 130 dengan  kenaikan 

darah saat puasa dan setelah mengkonsumsi makanan antara 30 sampai 50. Maka 

dapat disimpulkan nasi campur memberi pengaruh kenaikan kadar gula darah 

yang besar. Kadar gula mahsiswa dengan konsumsi diabetamil adalah 82 dan 90 

dengan kenaikan saat puasa dan 2 jam pp sebesar 2. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa diabetamil memberi pengaruh kenaikan darah yang kecil 

karena diabetamil adalah kue rendah kalori. Kadar gula mahasiswa dengan 

konsumsi roti tawar adalah 91 dan 140 dengan kenaikan kadar gula darah sebesar 

13 dan 56. Sebenarnya pengaruh roti tawar yang mengandung karbohidrat pada 

kenaikan kadar gula darah tidak sampai melebihi 50. Kenaikan kadar gula yang 

tinggi disebabkan oleh mahasiswa yang mempunyai keturunan diabetes. Maka 

hanya dengan konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan kenaikan yang begitu 

besar. Hal ini menunjukaan bahwa mahasiswa tersebut (devita ) mempunyai 

potensi diabetes karena kadar gula normal setelah 2 jam pp adalah dibawah 140. 

Kadar gula mahasiswadengan konsumsi roti manis adalah 124 dan 102 dengan 

kenaikan kadar gula darah sebesar 20 sampai 33. Pengaruh roti manis cukup besar 

terhadap kenaikan gula darah. Sisanya empat mahasiswa tidak dapat dipastikan 

kenaikan gula darahnya karena tidak ada data kadar gula darah pada saat puasa. 

Namun dilihat dari kadar gula darah setelah konsumsi  dalam batas normal yaitu 

antara 82 sampai 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN  

Tes golongan darah ABO adalah tes golongan darah yang banyak 

digunakan untuk mengetahui golongan darah secara umum. Tes  golongan darah 

ABO menggunakan anti serum A, anti serum B, anti serum AB. Anti serum A 

akan menolak golongan darah yang mengandung antigen a sehingga terjadi 

penggumpalan. Begitu juga dengan anti serum B akan menolak golongan darah 

yang mengandung antigen b. maka uji golongan darah tidak bisa dilakukan 

dengan satu anti serum karena untuk darah yang menggumpal ketika ditetesi 

serum anti a/ serum anti b masih ada kemungkinan bahwa darah tersebut 

bergolongan AB. Golongan AB juga memberikan reaksi serum anti a/ antib 

karena golongan AB mempunyai antigen a dan b. Hasil data yang diperoleh, dari 

enam belas anak, satu orang bergolongan darah AB,  tiga orang begolongan darah 

A,  lima anak bergolongan darah O, tujuh orang bergolongan darah B. Dari data 

diatas dapat disimpulkan golongan darah AB adalah golongan yang paling sedikit 

dan golongan darah B adalah golongan darah dominan.  

Pengukuran darah dilakukan dengan menggunakan glukometer. 

Pengukuran kadar gula darah dilakukan dengan dua kali pengukuran. Pengukuran 

pertama pada saat manusia coba puasa dan pengukuran kedua setelah manusia 

mengkonsumsi makanan setelah dua jam dengan makanan yang berbeda. 

Konsumsi makanan meliputi nasi campur, diabetamil,roti tawar, roti manis. Data 

yang diperoleh konsumsi makanan yang mempengaruhi kadar gula darah adalah 

makanan tinggi kalori atau makanan manis. Data percobaan menunjukkan selisih 

kenaikan kadar gula pada mahasiswa yang mengkonsumsi makanan tinggi kalori 

atau kandungan gula yang besar menunjukkan selisih kenaikan yang tinggi antara 

sekitar 20-40. Sedangkan selisih kenaikan kadar gula darah saat puasa dan setelah 

berbuka bagi mahasiswa yang mengkonsumsi makanan rendah kalori 

menunjukkan kenaikan kadar gula darah yang tidak begitu besarkurang lebih 

mengalami dua angka kenaikan kadar gula darah. Selain konsumsi makanan 

faktor keturunan  diabetes juga memberi pengaruh terhadap kenaikan kadar gula 

darah. Dari 12 mahasiswa , 3 anak mempunyai potensi diabetes keturunan dilihat 

dari selisih kenaikan kadar gula darah saat puasa dan dua jam setelah puasa yang 

besar. Keturunan dari orang tua diabetes mempunyai potensi kuat untuk juga 

menderita diabetes.   

 


