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Tak kenal maka tak sayang. Mungkin ini merupakan peribahasa yang layak
disimak dengan baik. Pengenalan akan tubuh kita dengan baik akan
memberikan manfaat yang luar biasa. Pemeliharaan dan perawatan organ tubuh
akan mendukung kerja anggota tubuh yang lain.

Demikian pula pengenalan terhadap benda, energi, dan alam ini. Dengan
mengetahui sifat dan seluk beluk di dalamnya, kita menjadi tahu akan manfaat
dan cara memeliharanya. Segala sesuatu yang terpelihara dengan baik, niscaya
akan memberikan manfaat yang maksimal. Semua-nya itu ada dalam buku
ini.

Buku IPA kelas 4 SD/MI ini berisi materi mengenai: makhluk hidup dan
proses kehidupan; materi dan sifatnya; energi dan perubahannya; serta bumi
dan alam semesta.

Kami sebagai Tim Penulis mengharapkan buku ini bisa menjadi acuan
pembelajaran IPA di sekolah. Kami berusaha memberikan pendekatan dengan
mengaplikasikan materi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Materi dalam buku
ini disajikan dengan ilustrasi, rangkuman, dan latihan yang mendukung.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi
tercapainya kesempurnaan buku ini.

Jakarta, Februari 2008

Tim Penulis
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menjelaskan bagian-bagian rangka manusia;
menjelaskan fungsi masing-masing tulang;
menjelaskan cara merawat rangka.

Tujuan pembelajaran

Rangka

Bagian-bagian
rangka Fungsi

rangka

meliputi

Penyakit kelainan
tulang

1. Rangka kepala
2. Rangka badan
3. Rangka anggota

gerak

terdiri dari

1. Melindungi organ tubuh
yang lunak.

2. Tempat melekatnya otot-otot
tubuh.

3. Menegakkan dan memberi
bentuk tubuh.

4. Membantu bergerak.
5. Tempat penyusunan sel

darah merah

1. Rakitis
2. Polio
3. Osteoporosis

yaitu

terdiri dari

Cara merawat
rangka
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Manusia dapat berdiri tegak. Manusia memiliki kaki untuk berjalan
dan tangan untuk menulis. Tahukah kamu mengapa kamu dapat berdiri
tegak, membungkuk, berjalan, dan berlari? Apa yang menyusun
anggota tubuhmu?

Salah satu penyusun tubuhmu adalah rangka. Rangka terdiri dari
berbagai macam bentuk tulang. Coba periksalah tubuhmu! Rabalah
mulai dari kepala, badan, lengan, kaki, dan jari-jarimu! Apakah terdiri
dari daging dan kulit saja? Adakah bagian keras yang kamu rasakan?
Bagian keras yang kamu rasakan itu adalah tulang. Tulang-tulang itu
saling bersambungan dan tersusun secara teratur membentuk rangka.
Jika kamu rasakan, bentuk tulang yang menyusun kepala, leher,
punggung, lengan, dan jarimu tentu berbeda-beda, bukan?

Coba kamu amati dan pikirkan gambar 1.1 berikut ini!

Gambar 1.1
Hewan dengan rangkanya

b. Katak dan rangkanya

Amati dan Pikirkan!

Dari gambar-gambar di atas, adakah perbedaan bentuk rangka kucing
dengan katak? Bagaimana susunan tulang-tulangnya? Apakah berbeda?
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A.A.A.A.A. Jenis RJenis RJenis RJenis RJenis Rangkangkangkangkangkaaaaa

Apakah rangka itu? Rangka adalah penopang atau penunjang untuk
bagian-bagian tubuh yang lunak atau lemah pada makhluk hidup. Tanpa
rangka, tubuh akan terlihat kendur dan bentuknya tidak tetap. Coba
bayangkan jika tanganmu tidak bertulang! Tanganmu tidak akan bisa
memegang, bukan?

Manusia dan hewan mempunyai rangka. Namun, rangka manusia
berbeda dengan rangka hewan. Bentuk rangka manusia memungkin-
kan manusia dapat berdiri tegak.

Di manakah terdapat rangka kucing? Di dalam tubuh, bukan? Rang-
ka kucing terdapat di dalam tubuhnya, maka rangka kucing itu disebut
rangka dalam. Rangka dalam disebut juga endoskeleton. Hewan apa
saja yang mempunyai rangka dalam?

Pernahkah kamu memegang kepiting? Keras, bukan? Itulah rangka
kepiting. Bagaimana dengan udang? Tubuh udang diliputi oleh selimut
yang agak keras, itulah rangkanya. Rangka yang terdapat di luar tubuh
disebut rangka luar atau eksoskeleton.

(a) Kucing memiliki rangka dalam
(endoskeleton). Dapatkah kamu

melihat rangkanya?

(b) Kepiting memiliki rangka luar
(eksoskeleton)

Gambar 1.2
Hewan dan jenis rangkanya
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Lakukan kegiatan berikut ini!

Setelah melakukan kegiatan di atas, adakah kamu temukan hewan
yang memiliki rangka luar dan rangka dalam? Apakah rangka hewan
sesuai dengan fungsinya?

Ternyata ada hewan yang memiliki rangka dalam dan rangka luar,
misalnya ikan dan kura-kura. Rangka luar ikan adalah sisik dan sirip.
Rangka dalamnya berupa duri. Rangka dalam kura-kura adalah tulang
belakang dan rangka luarnya berupa cangkang (karapas).

Rangka hewan juga sesuai dengan fungsinya. Burung  yang terbang
mempunyai tulang-tulang penyusun rangka berongga dan jumlahnya
sedikit. Dengan demikian, badan burung itu akan ringan sewaktu
terbang. Bagaimana dengan hewan yang tubuhnya besar, misalnya
gajah? Gajah memiliki tulang-tulang kaki yang kokoh untuk menyangga

Coba sebutkan nama-nama hewan yang hidup di darat atau di
air! Kemudian tentukan jenis rangkanya! Termasuk rangka dalam
ataukah rangka luar? Salin tabel 1.1 berikut di buku tulismu dan
lengkapilah sesuai hasil temuanmu!

Tabel 1.1 Hewan dan jenis rangkanya

No Nama hewan Rangka dalam Rangka luar

1. Harimau

2. Katak
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Kegiatan 1.1
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Gambar 1.3
 Manusia tanpa rangka

tubuhnya yang besar. Lain halnya dengan ikan. Ikan mempunyai tulang
rusuk berupa duri yang tipis dan lentur untuk mendukung gerakannya
di air.

BBBBB..... KKKKKeeeeegunaan Rgunaan Rgunaan Rgunaan Rgunaan Rangkangkangkangkangkaaaaa

Jika ada hewan yang mempunyai rangka dalam serta rangka luar,
maka manusia hanya mempunyai rangka dalam. Tulang-tulang pem-
bentuk rangka dibedakan atas 2 jenis yaitu tulang rawan dan tulang
keras. Tulang rawan agak lentur. Contohnya tulang telinga dan tulang
hidung. Coba kamu pegang hidungmu, lalu gerak-gerakkan. Lentur
bukan? Sedangkan untuk tulang keras, sifatnya kaku dan keras.

Dapatkah kamu bayangkan
apa yang akan terjadi jika tubuh
manusia tidak mempunyai rang-
ka? Tubuh akan lembek dan tanpa
daya.  Tubuh bagaikan seonggok
daging yang hanya menempel di
tanah. Perhatikan gambar 1.3!

Apakah kamu mempunyai
adik bayi berumur kurang dari sa-
tu tahun? Mengapa ia hanya ber-
baring saja? Bisakah ia berdiri? Bayi belum bisa berdiri karena tulang
penopang tubuhnya belum kuat. Ia akan tumbuh semakin besar dan
kuat sehingga dapat berdiri, berlari, dan bermain-main denganmu.
Mengapa? Karena ada penopang tubuhnya, yaitu rangka yang kuat.

Rangka sangat besar gunanya bagi manusia. Kegunaan rangka
adalah sebagai berikut.

1. Melindungi organ-organ tubuh yang lunak.
2. Tempat melekatnya otot-otot tubuh.
3. Menegakkan dan memberi bentuk tubuh.
4. Membantu bergerak.
5. Tempat pembuatan sel darah merah

Bentuk tubuh kita sesuai dengan bentuk rangka yang ada di
dalamnya.  Tulang-tulang penyusun rangka mempunyai bentuk yang
berbeda sesuai dengan fungsinya. Misalnya, tulang penyusun kepala,
tulang penyusun rongga dada, dan tulang paha. Berbeda , bukan?
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Untuk membuktikannya sangatlah mudah. Ketika kamu makan
ayam, pisahkan tulang-tulang dari dagingnya! Perhatikan bentuknya!
Tulang penyusun kepala sangatlah keras, sedangkan tulang penyusun
rongga dada adalah tulang pipih. Bagaimana dengan tulang penyusun
paha? Tulang penyusun paha berbentuk pipa dan tengahnya ber-
lubang. Tahukah kamu apa isi lubang itu? Ya, itulah yang disebut sum-
sum. Sumsum berfungsi sebagai pembuat sel darah merah.

CCCCC..... PPPPPenyusun Renyusun Renyusun Renyusun Renyusun Rangkangkangkangkangkaaaaa

Lalu, bagaimana mungkin tulang yang kaku dan keras dapat mem-
bantu kita bergerak? Tubuh manusia dan hewan terdiri dari otot-otot
yang bekerja sama dengan tulang untuk bergerak.

Sekarang, putarlah tanganmu! Mengapa pula tanganmu bisa kamu
putar? Semua gerakan itu terjadi karena adanya kerja sama antara tu-
lang penyusun rangka, otot, dan sendi! Jadi, tulang tidak dapat bergerak
sendiri. Gerakan tubuh dapat terjadi karena adanya sendi. Sendi adalah
tempat hubungan antara dua tulang atau lebih. Ujung tulang-tulang
tersebut dilapisi tulang rawan.

Gambar 1.4
 Manusia dengan rangkanya

Perhatikan gambar berikut!
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Sendi yang berbeda menyebabkan gerakan yang berbeda. Sendi
yang terdapat di bahumu lain dengan sendi yang ada pada lututmu.
Sendi pada bahu memungkinkan kita memutar lengan. Sendi pada
bahu disebut sendi peluru. Mengapa dinamakan demikian? Sendi
peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Sendi pada lutut me-
mungkinkan kita meluruskan dan menekuk lutut. Sendi ini disebut sendi
engsel. Lihat gambar 1.5 di bawah ini!

Ada sendi yang bisa bergerak bebas, sendi yang geraknya terbatas,
dan ada pula sendi yang tidak dapat digerakkan. Sendi yang geraknya
sangat terbatas adalah sendi yang menghubungkan tulang dada dan
tulang rusuk. Sendi yang tidak dapat digerakkan adalah sendi tengkorak.
Karena tidak bisa digerakkan, sendi pada tengkorak disebut sendi mati.

Tulang-tulang penyusun rangka adalah tempat melekatnya otot.
Tanpa otot, tulang-tulang tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, rangka
disebut alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif.

Persendian dapat membantumu bergerak. Untuk membuktikan-
nya, lakukanlah gerakan-gerakan seperti gambar 1.6! Setelah itu,
lakukan juga gerakan-gerakan yang lain!

Mari MembMari MembMari MembMari MembMari Membuktikuktikuktikuktikuktikan!an!an!an!an!

Gambar 1.5
Sendi yang berbeda menyebabkan gerakan yang berbeda
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DDDDD..... BaBaBaBaBagian-bagian-bagian-bagian-bagian-bagian Rgian Rgian Rgian Rgian Rangkangkangkangkangka Mana Mana Mana Mana Manusiausiausiausiausia

Pada waktu kamu lahir semua tulangmu tersusun dari tulang rawan
sehingga jika diraba terasa empuk.  Sekarang, rabalah kepalamu! Terasa
keras, bukan? Sewaktu lahir, rangka di kepalamu tersusun dari 44
potong tulang! Tulang-tulang ini akan bersatu sehingga sewaktu
dewasa menjadi 29 potong tulang saja.

Menurut susunan utamanya, rangka manusia yang keras itu dapat
dibagi 3, yaitu; rangka kepala (tengkorak), rangka badan dan rangka
anggota gerak. Perhatikanlah  gambar 1.7!

Gambar 1.7 Susunan rangka manusia

Gambar  1.6
 Beberapa gerakan untuk menunjukkan adanya persendian

Rangka kepala
(tengkorak)

Rangka
badan

Rangka
 anggota gerak
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Seiring dengan pertumbuhan badanmu, berangsur-angsur tulang
rawanmu menjadi tulang keras. Saat ini kamu sedang dalam masa
pertumbuhan. Agar tulangmu kuat, maka kamu harus mengkonsumsi
makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Kalsium banyak
terdapat pada susu dan ikan laut.

11111..... RRRRRangkangkangkangkangka ka ka ka ka keeeeepala (Tpala (Tpala (Tpala (Tpala (Tengkengkengkengkengkorororororak)ak)ak)ak)ak)

Rangka kepala atau tengkorak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
tengkorak otak dan tengkorak muka. Tengkorak otak tersusun atas
tulang-tulang yang membentuk rongga otak.

Coba perhatikan gambar 1.8! Kenalilah rangkaian tulang-tulang
pipih yang membentuk tengkorak!

Tengkorak muka tersusun atas bagian depan dan bagian bawah
tengkorak. Di antara tulang-tulang tersebut terdapat rongga hidung dan
rongga mulut.

Tengkorak otak melindungi otak yang sangat lunak. Mengapa otak
perlu dilindungi? Otak mengatur semua gerakan dan kerja tubuh
manusia. Jika tengkorak rusak, maka otak pun dapat mengalami
kerusakan, bukan? Salah satu cara menghindari kerusakan tengkorak
adalah melindungi kepala. Pengendara sepeda motor diwajibkan
mengenakan helm untuk melindungi kepala dari benturan. Benturan
yang keras dapat mengakibatkan gangguan pada otak.

Demikian pula dengan pekerja proyek bangunan. Mereka
mengenakan helm proyek untuk melindungi kepala dari benda-benda
yang kadang berjatuhan di lokasi proyek.

Gambar 1.8 Tengkorak manusia

tulang dahi
tulang ubun-ubun

tulang pipi

tulang pelipis

tulang rahang atas

tulang rahang bawah

tulang hidung
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2.2.2.2.2. RRRRRangkangkangkangkangka badana badana badana badana badan

Rangka  badan terdiri dari susun-
an ruas tulang belakang, rangka
dada, dan tulang panggul. Ruas
tulang belakang terletak memanjang
sebagai poros badan dari tulang
leher sampai tulang ekor. Itulah yang
menunjang atau menopang tubuh
kita.

Rangka dada terdiri dari:

- 7 pasang rusuk asli,
- 3 pasang rusuk palsu, dan
- 2 pasang rusuk melayang.

Disebut rusuk melayang karena
tidak bersambung dengan tulang dada.

Rangka badan melindungi alat-alat tubuh yang terdapat dalam
rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Rongga dada ber-
fungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung.

tulang pangkal lengan

tulang lengan

tulang pengumpil

tulang hasta

tulang pergelangan
tangan

tulang ruas
jari-jari tangan

tulang telapak tangan

Tulang-tulang tangan
merupakan anggota ge-
rak bagian atas. Dengan
tangan, kita bisa meme-
gang, mengambil ben-
da, atau menulis.

Tulang-tulang tangan
terdiri dari tulang pang-
kal lengan, tulang lengan,
tulang pengumpil, tu-
lang hasta, tulang perge-
langan tangan, tulang
telapak tangan, dan tu-
lang ruas jari-jari tangan.

Gambar 1.10
Tulang-tulang penyusun lengan

3.3.3.3.3. RRRRRangkangkangkangkangka anga anga anga anga anggggggota gota gota gota gota gerererererakakakakak

Rangka anggota gerak terdiri dari tulang-tulang tangan dan kaki.

a. Tulang-tulang tangan

tulang
selangka

tulang dada

tulang
rusuk asli

tulang
panggul

tulang
rusuk

melayang

Gambar 1.9 Rangka badan
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b. Tulang-tulang kaki

Tulang-tulang kaki merupakan
anggota gerak bawah. Kaki ber-
fungsi untuk berjalan dan berlari.
Manusia dapat berjalan tegak ka-
rena memiliki tulang-tulang kaki.

Tulang-tulang kaki terdiri dari
tulang pangkal paha, tulang paha,
tulang tempurung, tulang kering,
tulang betis, tulang pergelangan
kaki, tulang telapak kaki, dan tu-
lang ruas jari-jari kaki.

Sekarang, perhatikan tulang
kakimu! Rabalah! Ada bagian
yang menonjol, bukan? Itulah tu-
lang keringmu.

Gambar  1.11
Rangka anggota gerak bawah

Kamu telah mempelajari arti dan fungsi rangka manusia. Untuk
mengerti lebih mendalam bagian-bagian rangka dan kegunaannya,
lakukanlah tugas berikut!

tulang
pangkal paha

tulang paha

tulang
tempurung

tulang kering tulang betis

tulang ruas jari-jari
kaki

tulang pergelangan
kaki

tulang
telapak kaki
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Tugas Rumah

Coba amatilah gambar rangka atau rangka tiruan yang ada di
kelasmu.

1. Gambarlah rangka kepala, rangka badan, dan rangka
anggota gerak!

2. Sebutkan organ-organ tubuh yang dilindungi dalam rangka ter-
sebut!



Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 4 SD/MI

1212121212

E.E.E.E.E. PPPPPenyenyenyenyenyakakakakakit dan Carit dan Carit dan Carit dan Carit dan Cara Pa Pa Pa Pa Perererereraaaaawwwwwaaaaatan Rtan Rtan Rtan Rtan Rangkangkangkangkangkaaaaa

Rangka kita disusun oleh suatu zat penyusun utama yaitu zat kapur
atau kalsium. Kekurangan zat ini akan menyebabkan terhambatnya
pertumbuhan rangka sehingga rangka menjadi tidak sempurna. Untuk
itu, kamu harus banyak makan makanan yang mengandung zat kapur.
Contohnya: susu, telur, daging olahan, dan ikan laut.

Jika di masa pertumbuhan makanan yang kamu konsumsi kurang
mengandung zat kapur, maka akan terjadi kelainan pada bentuk tulang-
mu. Rakitis adalah penyakit tulang pada anak-anak yang menderita
kekurangan vitamin D. Mengapa? Tulang pada masa pertumbuhan
memerlukan banyak kalsium. Kekurangan zat kapur menyebabkan
tulang-tulang tersebut tidak dapat menjadi keras. Jadi, pada penyakit
rakitis terjadi pelunakan tulang sehingga tulang tumbuh membengkok.
Penyakit ini terlihat dengan jelas pada tungkai bawah (kaki) yang akan
berbentuk huruf X atau O. Ciri-ciri lain penyakit ini dapat kamu lihat
pada gambar 1.12!

Untuk pencegahannya, makanlah makanan yang mengandung vi-
tamin D. Atau, berolahragalah di bawah sinar matahari pagi. Sekarang,
kamu jadi tahu bukan alasan ibu membawa adik bayi berjalan-jalan
pada pagi hari?

Gambar 1.12 Penderita rakitis

kepala besar

dahi menonjol

dada seperti
dada burung

iga melesak

punggung
bengkok perut buncit

lengan atas dan
bawah bengkok

tungkai atas dan
bawah bengkok

a. Badan dilihat dari samping b. Badan dilihat dari depan
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Rangka kita dapat rusak karena penyakit polio. Polio banyak me-
nyerang anak-anak berumur 1– 5 tahun. Penyakit ini disebabkan oleh
virus. Polio biasanya menyerang tulang belakang sehingga dapat
menyebabkan kelumpuhan. Virus itu dapat masuk ke dalam tubuh
seseorang melalui makanan. Untuk pencegahannya, anak-anak diberi
imunisasi polio, yaitu berupa tetesan zat anti polio.

Pernah mendengar penyakit osteoporosis? Osteoporosis adalah
penyakit tulang keropos akibat kekurangan kalsium. Penyakit ini banyak
diderita oleh orang lanjut usia, terutama perempuan. Untuk mencegah-
nya, sejak kecil kamu harus makan makanan yang banyak mengandung
vitamin D dan kalsium. Tentunya kamu ingin tulangmu tetap sehat sam-
pai tua, bukan?

Seperti disebutkan di depan, saat ini kamu dalam masa pertum-
buhan. Tulang-tulang yang menyusun tubuhmu sangat mempengaruhi
bentuk rangkamu kelak. Sikap duduk, berdiri atau tidur akan sangat
mempengaruhi pertumbuhan rangkamu. Bila sikap dudukmu selalu
membungkuk akan menyebabkan tulang punggungmu kelak menjadi
bungkuk. Oleh karena itu, usahakan selalu duduk dengan tegak.

Beberapa gangguan pada tulang belakang akibat posisi duduk yang
salah adalah:
1. Lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan.
2. Kifosis, yaitu tulang belakang membengkok ke belakang.
3. Skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri/ke kanan

Demikian pula jika kamu suka tidur dengan cara meringkuk. Tulang
punggungmu akan menjadi bengkok. Kebiasan tidur dengan bantal
yang terlalu tinggi hendaknya juga kamu hindari.

1. Cobalah kamu sebutkan bahan-bahan makanan yang banyak
mengandung zat kapur. Salin dan lengkapi tabel 1.2 berikut di
buku tulismu!

Tabel 1.2 Bahan makanan mengandung vitamin D

No. Nama  bahan makanan

1. Telur

2. Daging sapi

3.

4.

Kegiatan 1.2
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Tahukah kamu kalau rangka juga digunakan sebagai model untuk
pembuatan bangunan? Seorang arsitek menggunakan model rangka
berbentuk cakar ayam sebagai pilar jalan tol. Ahli bangunan terinspirasi
untuk membuat pilar-pilar dari besi dengan bagian dalam berongga.
Ini meniru tulang yang bagian dalamnya berongga. Mengapa digunakan
besi? Besi itu walaupun ringan, tetapi merupakan logam yang kuat.

Merawat rangka agar tetap kuat dan tegak:

1. Lindungilah bagian-bagian rangkamu agar jangan terbentur
benda keras.

2. Biasakan duduk, berdiri, dan tidur  dengan sikap tubuh yang
benar.

3. Makanlah makanan yang banyak mengandung vitamin D.
4. Berjemur atau berolahragalah di bawah sinar matahari pagi

secukupnya.

Bagaimana Caranya?

2. Bagaimana sikap tubuh yang benar pada waktu kamu duduk,
berdiri atau tidur? Salin dan lengkapi tabel 1.3 berikut di buku
tulismu! Kemudian praktikkan bersama teman-temanmu di
depan kelas!

Tabel 1.3 Sikap tubuh

Sikap yang benar Sikap yang salahSikap

Duduk

Berdiri

Tidur
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Apa yang kamu makan setiap hari untuk pertumbuhan
tulangmu?

Bagaimana sikap dudukmu? Tegak atau bungkukkah?

Apakah kamu sudah merawat tulangmu dengan baik?

Manfaat apa yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?

Coba tuliskan pada buku catatanmu!

1. Rangka adalah penopang bagian-bagian tubuh yang lunak dan
lemah pada makhluk hidup.

2. Jenis rangka ada dua, yaitu rangka dalam dan rangka luar
(cangkang). Manusia memiliki rangka dalam.

3. Tulang ada dua jenis, yaitu tulang keras (tulang tengkorak,
lengan, dan kaki) dan tulang rawan (tulang telinga dan hidung)

4. Bagian-bagian rangka manusia: rangka kepala (tengkorak),
rangka badan, dan rangka anggota gerak.

5. Rangka berguna untuk: melindungi organ-organ tubuh yang
lunak; tempat melekatnya otot-otot tubuh; menegakkan dan
memberi bentuk tubuh; membantu bergerak.

6. Gerakan tubuh terjadi karena adanya sendi.

7. Sendi yang tidak dapat digerakkan adalah sendi tengkorak.

8. Rangka merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupa-
kan alat gerak aktif.

9. Penyakit rakitis disebabkan karena kekurangan vitamin D.

10. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D.

11. Penyakit polio disebabkan oleh virus dan menyerang tulang
belakang.

12. Penyakit polio bisa menyebabkan kelumpuhan. Pencegahan-
nya dengan imunisasi polio.
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Rangka luar hewan yang keras disebut ... .

a. rangka baja
b. cangkang
c. tulang keras
d. cangkok

2. Rangka manusia yang melindungi otak adalah ... .

a. tengkorak
b. rangka badan
c. rangka panggul
d. rangka anggota gerak

3. Salah satu cara melindungi tengkorak adalah dengan memakai ...

a. topi
b. caping
c. helm
d. peci

4. Penyakit tulang karena kekurangan vitamin D adalah ...

a. polio
b. pegal-pegal
c. sampar
d. rakitis

5. Perhatikan gambar berikut!

Bagian ini berfungsi untuk melindungi organ ... .

a. usus halus
b. paru-paru
c. ginjal
d. usus besar
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6. Sinar matahari pagi mengandung vitamin ... .

a. A
b. B
c. C
d. D

7. Hewan yang memiliki rangka luar (eksoskeleton) adalah ... .

a. ayam
b. burung
c. harimau
d. udang

8. Hewan yang memiliki rangka dalam dan rangka luar adalah ... .

a. b. c. d.

9. Tulang pengumpil pada gambar di
samping ditunjukkan nomor ... .

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

1

2

3

4

10. Salah satu cara merawat rangka adalah ... .

a. tidur dengan posisi meringkuk
b. berolahraga di bawah sinar matahari pagi
c. memakai topi
d. banyak makan wortel
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Penopang bagian-bagian tubuh yang lunak dan lemah pada makhluk
hidup disebut ______. Selain berfungsi sebagai penopang tubuh,
rangka juga berfungsi sebagai ______,  ______, ______ dan  ______.
______ atau sering disebut eksoskeleton dimiliki oleh udang,
kepiting, dan bekicot. Manusia hanya memiliki rangka dalam, yang
sering disebut dengan  ______.

2. Menurut susunan utamanya, rangka manusia dapat dibedakan
menjadi  ______,  ______ dan  ______. Ketika masih bayi,  ______
kita masih berupa tulang rawan, namun ketika dewasa tulang-tulang
itu akan bersatu.  ______ berfungsi untuk melindungi otak. Rangka
badan berfungsi untuk  ______, misalnya  _______ dan  ______.
Rangka anggota gerak terdiri dari  ______ dan  ______.

3. Tulang yang kaku dan keras dapat bergerak karena adanya  ______.
______ adalah contoh sendi yang tidak dapat digerakkan sehingga
disebut  _______. Sendi yang bergerak bebas contohnya adalah
______.

4. Tulang pada masa pertumbuhan banyak memerlukan  ______
sehingga jika kekurangan dapat  menyebabkan  ______.  Penyakit
ini terlihat dengan jelas pada tungkai bawah yang membengkok.
Ciri lain penyakit ini adalah ______, _______, ______ dan ______.
Penyakit lain yang menyerang tulang adalah ______. Penyakit ini
menyebabkan kelumpuhan pada tulang belakang.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Tina menemukan seekor binatang yang permukaan tubuhnya keli-
hatan keras dan mengkilap. Ketika berhasil menangkapnya, ternyata
memang benar kalau binatang itu berkulit keras. Menurutmu,
bagian apakah yang keras itu? Apa fungsinya?

2. Ada anak dengan tulang tungkai kaki membengkok keluar, kepala
membesar, dan dahi menonjol. Menurutmu, kelainan apa yang
diderita anak itu? Bagaimana cara mencegahnya?
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menyebutkan alat-alat indra manusia;
menjelaskan fungsi masing-masing alat-alat indra;
menjelaskan cara merawat alat indra.

Tujuan pembelajaran

Mata, Kulit, Hidung,
Telinga, Lidah

Alat Indra

PerawatanFungsi

terdiri dari

Penyusun

meliputi
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Gambar 2.1 Panca indra manusia

Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan alat-alat indra yang
sangat besar manfaatnya. Tanpa alat indra manusia tidak dapat hidup
dengan baik. Manusia mempunyai lima indra dan biasa kita sebut
panca indra.

mata

telinga

hidung

lidah

kulit

Alat dan Bahan:

1. Buah jeruk atau buah lainnya
2. Alat tulis

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Amati buah jeruk! Bagaimana warnanya?
2. Rabalah permukaannya? Halus atau kasar?
3. Ciumlah, bagaimana baunya?
4. Jatuhkan buah tersebut! Bagaimana bunyinya?
5. Cicipilah buah tersebut! Bagaimana rasanya?
6. Salinlah tabel 2.1 dan tuliskanlah hasil pengamatanmu ke dalam

tabel tersebut!

Amatilah gambar 2.1! Alat-alat indra yang disebut panca indra
adalah mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Nah, apa sebenarnya alat
indra itu? Untuk memahaminya, lakukan kegiatan berikut!
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Kegiatan 2.1
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Setelah melakukan kegiatan di atas, kesimpulan apakah yang dapat
kamu ambil? Ya, alat indra adalah alat atau bagian tubuh yang sangat
peka dan berfungsi sebagai pengenal keadaan di luar tubuh.  Mata
untuk melihat, kulit untuk meraba, hidung untuk mencium, telinga untuk
mendengar dan lidah untuk merasakan. Karena ada 5 macam alat indra,
maka disebut panca indra.

A.A.A.A.A. IndrIndrIndrIndrIndra Pa Pa Pa Pa Pengengengengenglihalihalihalihalihatantantantantan     (Ma(Ma(Ma(Ma(Mata)ta)ta)ta)ta)

Kita dikaruniai sepasang bola mata. Fungsinya untuk melihat. Coba-
lah kamu tutup matamu! Kemudian renungkan sejenak seandainya
kamu tidak memiliki indra ini!

Pertanyaan:

1. Dengan apakah kamu melihat warna buah jeruk?

2. Dengan apakah kamu meraba permukaan buah jeruk?

3. Dengan apakah kamu mencium bau buah jeruk?

4. Dengan apakah kamu mendengar suara buah jeruk dijatuhkan?

5. Dengan apakah kamu merasakan rasa buah jeruk itu?

Tabel 2.1 Hasil kegiatan

  Warna Permukaan Aroma Bunyi Rasa

Gambar 2.2 Indra penglihatan (mata) membuatmu
dapat menikmati indahnya pantai ini, bukan?
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Mata terdiri atas bagian-bagian yang sangat penting. Ada bagian-
bagian yang berfungsi sebagai pendukung mata, ada pula bagian-
bagian mata.

Pendukung mata

Bagian-bagian yang tidak berhubungan langsung dengan proses
penglihatan adalah sebagai berikut.

- Alis mata: adalah bulu di atas mata. Alis mata berfungsi untuk
melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Jadi, jika
ada keringat mengalir, akan tertahan dan dibelokkan oleh alis mata.
Dengan begtu keringat tidak masuk ke mata.

- Kelopak mata: jumlahnya dua yaitu atas dan bawah. Kelopak mata
berfungsi untuk melindungi mata dari debu, asap, keringat, dan
gangguan binatang.

- Bulu mata: tumbuh pada kelopak mata atas dan bawah. Bulu mata
berfungsi untuk  melindungi mata dari benda-benda asing.

- Kelenjar air mata: menghasilkan air mata. Kelenjar air mata ber-
fungsi untuk membasahi kornea dan sebagai pelumas agar bola
mata tidak kering, sehingga mudah digerakkan.

- Otot mata: berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan
dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah.

Bagian-bagian mata

Coba perhatikan gambar 2.3 berikut ini!

Gambar 2.3 Mata dan bagian-bagiannya
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saraf  ke otak

retina otot mata

iris

pupil

kornea
lensa mata

otot lensa
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Bagian mata yang berhubungan langsung dengan proses penglihatan
adalah:
- Kornea (Selaput bening): berfungsi meneruskan cahaya yang

masuk ke mata. Kornea mempunyai sifat tidak berwarna (bening)
dan tidak mempunyai pembuluh darah.

- Iris (Selaput pelangi): terletak di tengah-tengah bola mata di
belakang kornea. Warna selaput pelangi adalah warna mata. Ada
yang hitam, kecokelat-cokelatan atau kebiru-biruan. Iris berfungsi
mengendalikan cahaya yang masuk ke mata. Iris akan mengatur
banyaknya cahaya yang akan masuk melalui pupil.

- Pupil: terdapat di tengah-tengah iris. Pupil merupakan lubang atau
jalan masuk cahaya ke mata.

- Lensa mata: berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya
yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Bila mengamati
benda yang dekat, lensa mata akan menjadi cembung. Sebaliknya
bila mengamati benda yang jauh, lensa mata akan memipih. Ke-
mampuan lensa untuk menjadi cembung dan memipih disebut
daya akomodasi.

- Retina (Selaput jala): terletak di bagian paling belakang pada bola
mata. Retina terdiri atas ujung-ujung saraf yang peka cahaya. Fungsi
retina adalah untuk menerima cahaya yang masuk ke mata, setelah
diterima bagian-bagian mata yang ada di depannya.

- Saraf mata: berfungsi untuk menerima dan meneruskan rang-
sangan cahaya ke susunan saraf pusat, yaitu otak.

Proses melihat

Bagaimana benda dapat kita lihat? Cara kerja mata kita dipengaruhi
oleh cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda. Benda-
benda dapat memantulkan cahaya. Cahaya masuk ke lensa mata. Lensa
mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada
retina. Mula-mula bayangan benda di retina terbalik. Saraf mata
meneruskan bayangan tersebut ke otak. Otak lalu memprosesnya
sehingga kita dapat melihat benda dengan posisi yang benar.

Kelainan dan penyakit pada mata

Tahukah kamu bahwa mata dapat mengalami beberapa kelainan?
Kelainan itu dapat terjadi karena kebiasaan buruk. Misalnya, karena
membaca di tempat yang redup atau terlalu terang, serta menonton
TV terlalu dekat.
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Beberapa kelainan itu antara lain sebagai berikut.

1. Rabun dekat, yaitu keadaan di mana mata tidak dapat melihat
benda-benda yang dekat. Rabun dekat dibantu kacamata berlensa
cembung.

2. Rabun jauh, yaitu keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda-
benda yang jauh. Rabun jauh dibantu kacamata berlensa cekung.

3. Mata tua, biasanya menyerang orang lanjut usia. Mata tua tidak
dapat melihat jelas jarak jauh maupun dekat. Kelainan ini dapat
dibantu kacamata berlensa rangkap yaitu cembung dan cekung.

4. Katarak, biasanya menyerang orang lanjut usia. Mata penderita
katarak tampak diselimuti lapisan putih. Penyakit katarak dapat di-
sembuhkan dengan operasi, yaitu membuang lapisan putih itu.

5. Trakoma, merupakan penyakit mata yang menular. Jika tidak di-
tangani secepatnya, trakoma dapat menyebabkan kebutaan.

Lalu, bagaimana pekerja di bengkel las menjaga matanya dari sinar
las yang menyilaukan? Pekerja itu memakai kacamata khusus meng-
halangi sinar yang menyilaukan. Kacamata itu juga berfungsi untuk
menghindarkan mata dari percikan api las. Dengan demikian, mata
tetap sehat.

Para pengendara sepeda motor juga harus menggunakan kacamata
untuk menghindari debu jalanan dan asap. Debu jalanan dan asap
menyebabkan iritasi mata.

Mata sangat penting bagi kita sehingga perlu dijaga dan dirawat.
Bagaimana cara menjaga dan merawat mata?

1. Tidak membaca dengan jarak terlalu dekat atau terlalu jauh. Jarak
membaca yang baik ± 30 cm.

2. Tidak membaca di tempat yang kurang cahaya atau yang terlalu
terang.

3. Tidak membaca sambil tiduran.

4. Hindarkan mata dari debu dan benda lain yang mengganggu.

5. Segera ke dokter mata, jika mata terasa sakit atau penglihatan
terganggu.

Bagaimana Caranya?
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BBBBB..... IndrIndrIndrIndrIndra Pa Pa Pa Pa Pendengendengendengendengendengarararararan  (Tan  (Tan  (Tan  (Tan  (Telingelingelingelingelinga)a)a)a)a)

Telinga merupakan indra pendengar. Coba perhatikan bagian-
bagian telinga pada gambar 2.4!

Bagian-bagian telinga

Telinga dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.

- Telinga bagian luar

Bagian ini berfungsi menangkap getaran suara. Telinga bagian luar
terdiri dari: daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar.

- Telinga bagian tengah

Bagian ini berfungsi meneruskan getaran suara yang ditangkap, ke
telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah terdiri dari: gendang
telinga, tulang-tulang pendengaran dan saluran eusthacius.

a. Gendang telinga merupakan selaput pendengaran. Gendang
telinga memisahkan telinga bagian luar dengan bagian dalam.
Ketika menangkap bunyi, selaput gendang telinga akan ber-
getar.

b. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, landasan
dan sanggurdi.

c. Saluran eusthacius menghubungkan rongga telinga dan rongga
mulut. Eusthacius adalah penyeimbang tekanan udara agar
gendang telinga tetap aman terutama bila ada suara keras.

Gambar 2.4
Telinga dan bagian-bagiannya

daun telinga

saluran telinga luar

tulang martil
tulang landasan

saluran setengah
lingkaran

saraf ke otak

koklea

tulang sanggurdi

gendang
telinga
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- Telinga bagian dalam

Telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong dan rumah siput
(koklea). Di dalam koklea terdapat cairan limfa yang akan bergetar
ketika ada bunyi, kemudian merangsang ujung-ujung saraf pen-
dengaran menuju ke otak. Pada telinga bagian dalam terdapat alat-
alat keseimbangan tubuh, yaitu pada 3 saluran berbentuk sete-
ngah lingkaran.

Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai
alat keseimbangan. Dalam telinga terdapat saraf keseimbangan yang
akan mengatur keseimbangan kita. Tanpa saraf ini, kita bisa jatuh saat
berjalan.

Telinga berhubungan dengan
rongga mulut. Rongga mulut ber-
hubungan juga dengan rongga hi-
dung. Nah, akibatnya jika terjadi
gangguan pernapasan, maka te-
linga pun dapat turut terganggu.
Coba kamu ingat, jika kamu terke-
na flu berat tentu telinga juga akan
terganggu.

Karena saling terkait, maka
telinga, hidung, dan tenggorokan
dipelajari secara khusus. Telinga,
hidung, dan tenggorokan sering
disingkat THT.

Proses mendengar

Kita dapat mendengar suara orang berbisik, teman berbicara,
burung berkicau, dan saat guru mengajar. Bagaimana suara dapat ter-
dengar oleh telinga? Apakah fungsi daun telinga? Mengapa daun telinga
berbentuk seperti corong? Daun telinga berfungsi untuk mengum-
pulkan suara. Suara yang dikumpulkan akan masuk ke saluran telinga
dan menggetarkan gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, tingkap
jorong, rumah siput, dan cairan limfa. Getaran suara tersebut merang-
sang ujung-ujung saraf yang berhubungan dengan saraf pendengaran
dan akan diteruskan ke bagian otak. Otak menerjemahkannya sebagai
bunyi yang kita dengar.

Gambar 2.5
Anak yang sedang terserang flu akan

mengalami gangguan pada
telinganya.
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Kelainan dan penyakit pada telinga

Kerusakan pada telinga dapat menyebabkan tuli. Tuli dapat
disebabkan karena tersumbatnya lubang telinga, pecahnya gendang
telinga, rusaknya saraf pendengaran, dan pengapuran pada tulang
pendengaran.

Penyakit yang paling sering menyerang telinga adalah congek atau
otitis media. Congek disebabkan oleh bakteri sehingga menyebabkan
infeksi. Infeksi akan menghasilkan nanah yang mendorong gendang
telinga. Dorongan nanah dapat menyebabkan pecahnya gendang
telinga sehingga penghantaran suara terganggu. Selain itu, congek
berbau tidak sedap. Oleh karena itu, rajinlah membersihkan telinga
dengan kapas pembersih telinga. Jangan mengorek-ngorek telingamu
dengan benda tajam.

Suara yang sangat keras juga bisa mengakibatkan pecahnya gen-
dang telinga. Kerusakan pada gendang telinga menyebabkan pen-
dengaranmu terganggu. Itulah sebabnya di pabrik-pabrik atau di
tempat yang bising, para pekerja menggunakan penutup telinga.

CCCCC..... IndrIndrIndrIndrIndra Pa Pa Pa Pa Pengengengengengecaecaecaecaecap (Lidah)p (Lidah)p (Lidah)p (Lidah)p (Lidah)

Lidah adalah indra pengecap untuk mengetahui rasa makanan.
Lidah juga berfungsi untuk mengatur letak makanan di dalam mulut,
dan sebagai alat bantu berbicara. Tiap bagian lidah berfungsi
mengecap rasa tertentu.

Bagaimana merawat telinga agar tetap berfungsi baik?

1. Jagalah kebersihan telinga agar lubang telinga tidak tersumbat.

2. Jangan mengorek-ngorek telinga dengan benda tajam. Ingat,
benda tajam dapat merusak gendang telingamu.

3. Jangan mendengarkan bunyi-bunyian yang terlalu keras. Getaran
bunyi yang terlalu keras dapat merusak gendang telinga kita.

Bagaimana Caranya?
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Lidah bisa merasakan 4 rasa, yaitu sebagai berikut.

– Pangkal lidah (mengecap rasa pahit).
– Tepi lidah (mengecap rasa asam).
– Tepi lidah bagian depan (mengecap rasa asin).
– Ujung lidah (mengecap rasa manis).

Pada permukaan lidah, terdapat bintil-bintil (papila). Di daerah
papila terdapat saraf-saraf pengecap. Coba kamu amati gambar 2.6!

Gambar 2.6
Lidah dan bagian-bagiannya

Keterangan:

1. pengecap rasa pahit

2. pengecap rasa asin

3. pengecap rasa asam

4. pengecap rasa manis

5. saraf pengecap (papila)

Fungsi lidah dapat terganggu jika terjadi gangguan pada saraf-saraf
lidah. Hal itu bisa terjadi jika kita makan terlalu panas dan dingin.

Tanpa lidah, kita tidak dapat mengecap, menelan makanan, ataupun
berbicara. Bagaimana menjaga dan merawat lidah agar tetap ber-
fungsi baik?

1. Jangan makan atau minum terlalu panas ataupun terlalu dingin,
karena dapat merusak saraf-saraf pengecap.

2. Bersihkan lidah dengan pembersih lidah setiap kali menggosok
gigi.

1

papila yang
diperbesar

2

3

4

5

Bagaimana Caranya?
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DDDDD..... IndrIndrIndrIndrIndra Pa Pa Pa Pa Pembau (Hidung)embau (Hidung)embau (Hidung)embau (Hidung)embau (Hidung)

Selain untuk bernapas, hidung juga berfungsi sebagai indra
pembau. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir
yang berguna untuk menyaring udara yang kita hirup. Ketika kamu
membersihkan hidung, kamu akan menemukan kotoran hidung.
Kotoran ini merupakan hasil saringan oleh rambut hidung.

Untuk mengetahui bagian-bagian hidung, coba amatilah gambar
2.7 di bawah ini!

Bagaimana cara menjaga dan merawat hidung?

1. Usahakan tidak terkena influensa, jangan berhujan-hujanan, atau
bermain di daerah berdebu.

2. Bersihkan hidungmu dengan saputangan atau kertas pembersih
(tisue), juga pada saat kamu mandi.

3. Jangan mencabuti bulu-bulu hidungmu.

Jika kepekaan hidung berkurang, maka kita tidak dapat mencium
bau. Apakah ada penyakit yang dapat menyerang hidung? Ya, ada!
Penyakit yang paling sering menyerang hidung adalah pilek atau
influensa. Gangguan lain adalah sinusitis. Jika sinusitis dibiarkan, lama
kelamaan akan menjadi polip (jaringan tumbuh).

Gambar 2.7
Hidung dan bagian-bagiannya

lubang hidung

langit-langit mulut

serabut saraf untuk
mendeteksi bau

aliran udara

saraf ke otak

Bagaimana Caranya?
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Gambar 2.8 Penampang kulit manusia

Bagaimana cara menjaga dan merawat kulit?

1. Mandi dan bersihkan seluruh badanmu dengan sabun dan air
bersih.

2. Jangan bermain-main di tempat kotor.

3. Jangan bertukar handuk dan pakaian dengan temanmu.

pori-pori keringat

kelenjar keringat

kantong rambut

pembuluh darah
kelenjar minyak

lapisan lemak

endodermis

rambut

epidermis

Bagaimana Caranya?

E.E.E.E.E. IndrIndrIndrIndrIndra Pa Pa Pa Pa Perererereraaaaaba (Kba (Kba (Kba (Kba (Kulit)ulit)ulit)ulit)ulit)

Apa sebabnya kamu dapat merasakan halus kasarnya benda? Kulit
memberi kamu indra peraba. Di bawah permukaan tipisnya terdapat
sebuah lapisan yang disebut endodermis. Lapisan ini terbungkus ber-
sama ujung-ujung saraf kecil. Saat kamu menyentuh sesuatu, ujung
saraf itu akan mengirim pesan ke otak. Beberapa ujung saraf bereaksi
terhadap halus kasarnya benda. Beberapa bereaksi terhadap panas
dan dingin. Lainnya, mengenali rasa sakit.

Dermis mengandung kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar
itu berguna untuk menjaga kelembutan kulit. Ada juga kantung rambut.
Kantung rambut adalah lubang-lubang di dalam kulit, tempat rambutmu
tumbuh. Coba perhatikan gambar 2.8! Pada gambar terlihat pipa ber-
gelung. Bagian itu disebut kelenjar keringat. Kelenjar keringat berguna
menghasilkan keringat. Apa fungsi keringat? Keringat berguna menjaga
agar tubuhmu bersuhu tetap.
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Di tempat yang bagaimanakah kamu membaca buku? Tempat
yang redup atau yang penerangannya cukup?

Dengan apa kamu membersihkan telingamu?

Masihkah kamu menyantap makanan yang terlalu panas atau
terlalu dingin? Apa pengaruhnya buat lidahmu?

Mengapa kamu tidak boleh mencabuti bulu hidungmu?

Kalau kamu mempelajari bab ini dengan baik, tentu kamu bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, bukan?

Adakah manfaat lain yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?
Coba tuliskan pada buku catatanmu!

1. Alat indra adalah bagian tubuh  yang sangat peka dan berfungsi
sebagai alat pengenal keadaan di luar tubuh.

2. Manusia memiliki 5 buah alat indra disebut panca indra, yaitu:
mata (indra penglihatan); telinga (indra pendengaran); hidung
(indra penciuman atau pembau); lidah (indra pengecap); dan
kulit (indra peraba).

3. Bagian-bagian mata antara lain: kornea (selaput bening), iris
(selaput pelangi), pupil, lensa mata, retina (selaput jala), dan
saraf mata.

4. Penyakit mata antara lain rabun dekat, rabun jauh, mata tua,
katarak, dan trakoma.

5. Bagian-bagian telinga, antara lain: telinga bagian luar, telinga
bagian tengah, dan telinga bagian dalam.

6. Bagian-bagian lidah yang peka terhadap rasa adalah pangkal
lidah, tepi lidah, tepi lidah bagian depan, dan ujung lidah.

7. Hidung berfungsi sebagai indra pembau dan sebagai jalan per-
napasan.

8. Kulit untuk meraba dan merasakan panas ataupun dingin.
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Kamu melihat benda di sekitarmu menggunakan ... .

a. mata
b. hidung
c. lidah
d. kulit

2. Bagian mata yang berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke
mata adalah ... .

a. iris
b. pupil
c. kornea
d. lensa mata

3. Alat indra untuk merasakan halus kasarnya benda adalah ... .

a. mata
b. hidung
c. lidah
d. kulit

4. Perhatikan gambar berikut!

2

3

4

1 Iris (selaput pelangi) ditunjukkan oleh
nomor ... .

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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5. Salah satu penyakit pada hidung adalah ...

a. polio
b. polip
c. katarak
d. trakoma

6. Penderita rabun dekat dibantu dengan kacamata berlensa ... .

a. cekung
b. cembung
c. cekung - datar
d. rangkap (cembung dan cekung)

7. Salah satu penyebab kerusakan telinga adalah ... .

a. membaca di tempat yang redup
b. mengorek-ngorek telinga dengan benda tajam
c. mendengarkan musik yang lembut
d. menyantap makanan yang terlalu panas

1

2
3

4

8. Bagian yang berfungsi untuk menerima rangsang
bunyi ditunjukkan oleh nomor ... .

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

10. Bagian telinga yang menghubungkan rongga telinga dan
rongga mulut adalah ... .

a. tulang sanggurdi
b. tingkap jorong
c. koklea
d. saluran eusthacius

9. Bagian lidah yang berfungsi untuk mengecap
rasa pahit ditunjukkan oleh nomor ... .

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

12
34
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Alat untuk melihat adalah ______, alat untuk mendengar adalah
___________, alat untuk mengecap rasa adalah ______, alat untuk
mencium adalah ________ dan alat untuk meraba adalah _______.
Karena indra kita berjumlah lima, maka sering disebut ______.

2. Bagian mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat
adalah ______. ______ berfungsi untuk melindungi mata dari debu,
asap, keringat, dan gangguan binatang. Warna iris menentukan
warna ______. Cahaya yang masuk akan diterima oleh ______ dan
lensa mata akan memfokuskan cahaya tersebut agar tepat jatuh
pada ______.

3. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi
sebagai _______. Telinga terdiri dari bagian ______, _______ dan
______. Telinga bagian luar berfungsi untuk ______. Telinga bagian
tengah terdiri dari _____, _______ dan ______ yang menghubungkan
rongga telinga dengan ______.

4. Lidah berfungsi untuk ______, ______ dan ______. Lidah merupakan
indra yang berkaitan dengan indra lain, yaitu ______. Jika organ ini
terganggu, maka kita sering kehilangan nafsu makan.

5. Halus kasarnya permukaan benda dapat dirasakan melalui indra
ini. ______ terdiri lapisan dalam atau ______dan lapisan luar atau
______. Indra ini dapat dirawat dengan cara ______ dan ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Arman suka sekali makan wortel dan sayur-sayuran. Kadang, ia
memakannya tanpa dimasak. Oleh karena itu, tubuhnya sehat dan
kuat. Menurutmu, sayur dan buah-buahan yang dimakannya ber-
fungsi untuk memelihara indra apa saja?

2. Armi sedang menderita pilek. Dia mengeluh napasnya menjadi
sesak dan selera makannya menjadi berkurang. Organ tubuh apa
saja yang terserang penyakitnya? Mengapa dia menjadi tidak ber-
selera makan?
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menyebutkan bagian-bagian tumbuhan;
menjelaskan fungsi akar, batang, daun, dan bunga.
menjelaskan hubungan antara struktur akar, batang, daun, dan bunga
dengan fungsinya.

Tujuan pembelajaran

Tumbuhan

Akar

Batang

Daun Bunga

Buah

Biji

terdiri dari
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Pergilah ke taman! Adakah banyak tumbuhan di sana? Apakah
tumbuhan perlu makanan? Pernahkah kamu melihat tumbuhan makan?
Untuk apakah tumbuhan disiram dan dipupuk? Ya, tumbuhan juga
perlu makan!

Bagaimana cara tumbuhan makan? Tumbuhan makan dengan
menyerap air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah. Kita makan dengan
mulut, tapi dengan apakah tumbuhan makan? Apakah tumbuhan juga
bernapas? Dengan apakah tumbuhan bernapas?

Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana cara
tumbuhan membuat makanannya? Bagian tumbuhan manakah yang
berfungsi membuat makanannya?

Gambar 3.1
Tumbuhan dan bagian-bagiannya

Amati dan Pikirkan!

Perhatikan gambar 3.1 di atas! Terdiri atas apakah pohon mangga
tersebut? Ya, pohon mangga terdiri atas akar, batang, daun, bunga,
dan buah. Bagian manakah yang berfungsi untuk menyerap air dan
sari-sari makanan?
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Gambar 3.2
Akar rumput dan akar tomat

A.A.A.A.A. AkAkAkAkAkararararar

Ketika kamu menanam biji-bijian, bagian apakah yang tumbuh
terlebih dahulu? Mengapa? Apakah itu berhubungan dengan fungsi-
nya? Seperti kita ketahui, setiap tumbuhan mempunyai akar. Apakah
sebenarnya fungsi akar bagi tumbuhan? Apakah semua akar ada di
dalam tanah?

Coba cabutlah sebatang rumput. Apa yang kamu lihat? Kamu pasti
akan melihat bahwa ada bagian rumput di dalam tanah yang ikut
tercabut. Nah, bagian itulah yang disebut akar. Jenis akar apa yang
ada pada rumput? Sekarang, cabutlah tanaman cabe atau tomat! Jenis
akar apakah yang ada pada tanaman cabe dan tomat? Bagaimana
kesimpulanmu?

Akar dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar
serabut. Kamu telah mempelajari bahwa tumbuhan digolongkan
sebagai tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan berkeping biji
tunggal (monokotil) mempunyai akar serabut. Akar serabut tidak
mempunyai akar utama. Rumput mempunyai sistem perakaran sera-
but. Jadi, rumput termasuk dalam golongan monokotil. Tumbuhan
berkeping biji dua (dikotil) berakar tunggang. Akar tunggang memiliki
akar utama yang tumbuh lurus ke bawah. Dari akar utama inilah muncul
cabang-cabang akar. Dari pengamatanmu tadi, terlihat bahwa tomat
memiliki akar tunggang. Bagaimana dengan pohon rambutan dan
jagung? Berakar apakah pohon rambutan dan jagung tersebut?
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Pada umumnya, akar tumbuhan terdapat di dalam tanah. Akar ber-
guna bagi tumbuhan untuk menyerap air, mineral, dan zat-zat makanan
dari dalam tanah. Zat-zat yang diserap akar kemudian dikirim ke daun
di seluruh bagian tumbuhan. Akar juga berfungsi untuk mengokohkan
berdirinya tumbuhan.

Pada tanaman tertentu, akar mempunyai fungsi khusus. Misalnya,
sebagai penyimpan cadangan makanan. Pernahkah kamu makan ketela
pohon (singkong), wortel, atau lobak? Ketela pohon, wortel, dan lobak
sebenarnya adalah akar, yang berubah fungsi menjadi tempat cadangan
makanan. Akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan
makanan disebut umbi akar.

Gambar 3.3
Umbi akar ketela pohon, wortel, dan lobak merupakan umbi akar

 Akar ada yang berfungsi sebagai akar udara, misalnya pada
anggrek. Akar anggrek, selain untuk melekatkan diri pada batang
tanaman lain, juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Akar
pada anggrek ini disebut akar udara. Akar udara pada anggrek me-
ngandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis.

Pernahkah kamu melihat pohon beringin? Apa keanehan pada
pohon tersebut? Akar pada pohon beringin menggantung di udara.
Akar pada pohon beringin disebut akar gantung.

Akar pada bakau disebut akar tunjang. Akar tunjang ini berfungsi
untuk menunjang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Mengapa?
Seperti yang sudah kamu ketahui, bakau hidup di pinggir pantai. Bakau
memerlukan akar yang kuat agar mampu bertahan terhadap gelom-
bang air laut. Hutan bakau biasanya disebut mangrove.
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Akar tunjang pada bakau berfungsi juga sebagai akar napas.
Sebagian tubuh terendam dalam air yang mengandung sedikit oksigen
dengan tanah yang berlumpur. Jadi, akar tunjang membantu penang-
kapan oksigen dari udara.

Gambar 3.4 Hutan mangrove

BBBBB..... BaBaBaBaBatangtangtangtangtang

Bagian luar batang disebut kulit kayu. Jika kamu kupas kulit kayu,
kamu akan menemukan lapisan yang disebut pembuluh tapis.
Pembuluh tapis bertugas mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh
bagian tumbuhan. Setelah lapisan pembuluh tapis, di bagian lebih
dalam lagi akan kamu temukan lapisan licin dan berlendir yang disebut
kambium. Di bawah kambium ditemukan pembuluh kayu. Pembuluh
kayu berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke
daun.

Mari Membuktikan!

Tanamlah biji jagung dan biji kacang hijau! Perhatikan sistem
perakaran pada kecambahnya! Mana yang termasuk tanaman
monokotil? Mana yang termasuk tanaman dikotil?
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Berdasarkan susunan pembuluh tapis dan pembuluh kayu,
tumbuhan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dikotil dan
monokotil. Jenis tumbuhan yang mempunyai kambium dan susunan
pembuluh teratur termasuk golongan tumbuhan berkeping biji dua
(dikotil). Contohnya adalah pohon mangga, pohon durian, pohon ram-
butan, pohon jambu, dan pohon nangka. Susunan pembuluh yang tidak
teratur dimiliki oleh tumbuhan berkeping biji tunggal (monokotil).
Contoh: jagung, padi, dan tebu.

Karena fungsinya untuk memperkokoh tubuh tumbuhan, pada
tumbuhan berkayu kamu menemukan bagian tengah yang keras.
Bagian keras ini disebut jantung kayu.

Gambar 3.5
Batang dan bagian-bagiannya

Mengapa batang bertambah besar? Batang membesar karena
adanya pertumbuhan. Coba perhatikan batang kayu yang sudah
dipotong! Kamu akan melihat pola-pola lingkaran pada kayu tersebut.
Itulah yang disebut lingkaran tahun. Semakin banyak lingkaran tahun,
maka semakin tua usia pohon tersebut.

Selain sebagai pengangkut, batang juga berguna sebagai alat
pernapasan bagi tumbuhan. Bagian untuk bernapas pada batang
disebut lentisel.

Pada beberapa tumbuhan, batang juga berguna sebagai tempat
menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah pohon tebu, pohon
enau, dan pohon sagu.  Tahukah kamu, daerah mana yang menjadikan
sagu sebagai makanan pokoknya?

kulit kayu

jantung kayu

kulit dalam
kambium

floem
xilem
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Tumbuhan kaktus merupakan
jenis tumbuhan yang menyimpan
cadangan air pada batang. Itulah
sebabnya tumbuhan kaktus tidak
mati walau hidup di tanah yang
sangat kering.

Ada pula tumbuhan dengan
batang yang berongga. Perhatikan
tumbuhan air! Coba kamu pegang
batangnya! Tidak keras, bukan?
Batang tumbuhan air berongga
sesuai dengan fungsinya, yaitu
sebagai saluran udara.

CCCCC..... DaunDaunDaunDaunDaun

Apakah manfaat daun? Per-
nahkah kamu melihat ibumu me-
masak berbagai macam sayuran
seperti: bayam, kangkung atau
sawi? Ya, sayuran berwarna hijau
banyak mengandung vitamin ser-
ta berguna bagi manusia. De-
daunan juga merupakan sumber
makanan bagi hewan. Namun,
pernahkah kamu berpikir tentang
manfaat daun hijau bagi tum-
buhan?

Gambar 3.6
Tanaman kaktus

Daun pada tumbuhan hijau adalah tempat untuk mengolah atau
membuat makanan. Oleh sebab itu, tumbuhan berhijau daun sering
disebut sebagai produsen. Pembuatan makanan  pada daun dibantu
oleh sinar matahari sehingga hanya terjadi pada siang hari. Peristiwa
membuat makanan itu disebut fotosintesis. Pada peristiwa foto-
sintesis, daun menyerap gas karbon dioksida (CO2 ) dari udara dan
mengeluarkan gas oksigen (O2 ) serta uap air. Gas oksigen (O2) yang
dikeluarkan oleh daun berguna bagi tumbuhan, manusia dan hewan
untuk bernapas.

Gambar 3.7 Sayur-sayuran
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Daun terdiri dari lapisan sel epidermis atas, sel tiang, bunga karang,
dan sel epidermis bawah. Pada lapisan  sel tiang  dan lapisan bunga
karang terdapat kloroplas yang berisi klorofil atau disebut sel hijau
daun. Pada lapisan sel bawah di bagian bawah daun terdapat stomata
atau mulut daun. Mulut daun berguna untuk bernapas.

Mari kita amati bagian-bagian daun pada gambar 3.8!

Jika kamu amati sebuah daun, terdapat pertulangan daun dan urat-
urat halus yang menyusun daun tersebut. Urat itu berfungsi sebagai
rangka daun, seperti halnya tulang-tulang pada tubuh manusia. Lakukan
tugas berikut untuk melihat adanya urat-urat daun!

Gambar 3.8
Daun dan bagian-bagiannya

tangkai
daun

tulang
daun

permukaan
daun urat

daun

lapisan lilin

epidermis atas

urat daun

epidermis bawah

stomata

sel-sel tiang yang
melakukan fotosintesis

pembuluh tapis
dan pembuluh
kayu

Tugas Rumah

Petiklah sebuah daun. Rendamlah daun itu pada air selama bebe-
rapa hari. Gantilah air dengan air bersih bila perlu. Setelah terlihat
kerangka penyusun daun, cucilah dan keringkan. Kamu akan men-
dapatkan kerangka daun yang cantik. Kamu dapat memberinya
warna dan menggunakannya sebagai pembatas buku.
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DDDDD..... BungBungBungBungBungaaaaa

Kamu tentu sudah tidak asing dengan bunga, bukan? Berbagai jenis
bunga dapat kita temui di sekitar kita. Manusia sangat menyukai
keindahan bunga. Bunga banyak digunakan manusia sebagai hiasan
untuk mempercantik ruangan. Lalu, berguna untuk apakah bunga pada
tumbuhan?

Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Di dalam
bunga terdapat serbuk sari dan putik. Serbuk sari berfungsi sebagai
alat kelamin jantan, sedangkan putik berfungsi sebagai alat kelamin
betina. Melalui proses yang cukup panjang, bunga akan berubah
menjadi buah. Tahukah kamu, bahwa setiap bagian bunga mempunyai
tugas dalam proses perkembangbiakan itu? Sebelum mempelajari
perubahan bunga menjadi buah, mari kita amati terlebih dahulu
gambar 3.9!

Melalui gambar 3.9, kamu telah mengetahui bagian-bagian bunga.
Nah, bagaimana  bunga tersebut dapat berubah menjadi buah? Jika
serbuk sari jatuh dan menempel pada kepala putik, maka terjadilah
proses penyerbukan. Serbuk sari yang telah jatuh pada kepala putik
tersebut akan masuk ke bakal buah. Proses tersebut disebut pem-
buahan.

Setelah terjadi pembuahan, mahkota bunga, kelopak bunga, serbuk
sari, dan putik, mulai berguguran. Bakal buah akan berkembang
menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji.  Perhatikan
proses perkembangannya pada gambar berikut!

Gambar 3.9
Bunga dan bagian-bagiannya

mahkota

kelopak

putik

serbuk sari
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Gambar 3.10
Proses perubahan bunga menjadi buah

E.E.E.E.E. BuahBuahBuahBuahBuah

Hasil proses pembuahan adalah buah. Di dalam buah terdapat biji.
Biji di dalam buah dapat ditanam dan akan tumbuh sebagai tumbuhan
baru.

Beberapa tumbuhan juga menyimpan makanan cadangan dalam
buah, misalnya: pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, pohon
pisang, pohon alpukat, dan lain-lain. Lihat gambar 3.11!

Gambar 3.11 Buah-buahan

1. Serbuk sari
menempel pada
putik

2. Kelopak
bunga
jatuh
berguguran

3. Bakal buah berkembang
4. Terbentuk buah

yang berbiji
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Bagian apakah yang menggantung pada pohon beringin?
Batang ataukah akar?

Hutan bakau dapat berfungsi mengurangi pengikisan pantai
oleh gelombang air laut. Mengapa?

Dapatkah kamu menunjukkan yang mana putik, mahkota,
serbuk sari, dan kelopak pada bunga?

Kalau kamu mempelajari bab ini dengan baik, tentu kamu bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, bukan?

Adakah manfaat lain yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?
Coba tuliskan pada buku catatanmu!

1. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga,
buah, dan biji.

2. Akar berfungsi untuk mengokohkan berdirinya tumbuhan,
tempat cadangan makanan, serta menyerap air, mineral, dan
zat-zat makanan dari dalam tanah.

3. Jenis-jenis akar adalah akar udara, akar gantung, dan akar
tunjang.

4. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut dan pernapasan bagi
tumbuhan.

5. Daun adalah tempat untuk mengolah atau membuat makanan.

6. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan.

7. Buah adalah hasil proses pembuahan.
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Akar berguna bagi tumbuhan untuk ... .

a. membuat makanan
b. menyerap air, mineral, dan zat-zat makanan dari dalam tanah
c. mengangkut zat-zat makanan
d. alat perkembangbiakan

2. Akar pada pohon bakau termasuk akar ... .

a. gantung
b. udara
c. tunjang
d. pelekat

3. Bagian bunga yang indah dan berfungsi sebagai penarik serangga
adalah ... .

a. mahkota
b. tangkai bunga
c. benang sari
d. kelopak bunga

4. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada buah ada-
lah ... .

a. alpukat
b. wortel
c. tebu
d. kaktus

5. Bagian untuk bernapas pada batang disebut ... .

a. pembuluh tapis
b. pembuluh kayu
c. kambium
d. lentisel
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6. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pengangkut adalah
... .

a. akar c. daun
b. batang d. biji

7. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau berlangsung di
... .

a. akar c. daun
b. batang d. biji

8. Perhatikan gambar berikut!

Putik ditunjukkan oleh nomor ... .

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

9. Alat kelamin jantan pada bunga adalah ... .

a. putik
b. serbuk sari
c. mahkota
d. kelopak

10. Sel hijau daun disebut ... .

a. epidermis atas
b. lapisan bunga karang
c. stomata
d. klorofil

1

2

3

4
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Bagian paling bawah dari tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi
______ yang terdapat pada tumbuhan dikotil dan ______ pada
tumbuhan monokotil. Ada juga yang mengalami modifikasi menjadi
tempat penyimpanan makanan dan disebut sebagai ______. Pada
anggrek dijumpai ______ yang berfungsi untuk menempelkan diri
pada tumbuhan yang ditumpanginya. Tumbuhan bakau mem-
punyai ______ karena hidup di lumpur yang kekurangan oksigen.

2. Bagian ini merupakan penghubung antara akar dengan daun. Pada
tumbuhan dikotil dijumpai adanya ______ yang membedakannya
dengan tumbuhan monokotil. Pada bagian ini juga dijumpai pem-
buluh tapis yang berfungsi untuk ______ dan pembuluh kayu yang
berfungsi untuk ______. Bagian ini mempunyai lubang untuk
pernapasan yang disebut dengan ______.

3. Daun hijau merupakan organ untuk membuat makanan. Proses
pembuatan makanan tersebut disebut ______. Proses ini mem-
butuhkan air dan zat-zat yang terlarut dalam tanah yang disalurkan
melalui ______. Proses ini juga membutuhkan ______ dan meng-
hasilkan ______ untuk pernapasan. Karena tumbuhan ini bisa mem-
buat makanan sendiri, maka tumbuhan disebut sebagai ______.

4. ______ merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Organ ini
mempunyai perhiasan berupa ______ dan ______ serta alat kelamin.
Alat kelamin jantan disebut  ______, sedangkan alat kelamin betina
disebut ______. Peristiwa jatuhnya alat kelamin jantan pada alat
kelamin betina disebut ______ yang kemudian terjadi ______.
Setelah proses ini terjadi, maka bakal buah akan tumbuh menjadi
______ dan bakal biji menjadi ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

Benalu adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun
berwarna hijau. Namun benalu tidak dapat disebut sebagai
produsen, malah disebut tanaman pengganggu. Mengapa?
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya.
menyebutkan hewan yang termasuk herbivor, karnivor, dan omnivor.

Tujuan pembelajaran

Penggolongan
Hewan

Herbivor

pemakan
tumbuhan

Karnivor

pemakan
hewan

Omnivor

pemakan
tumbuhan dan

hewan

berdasarkan jenis
makanannya
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Pernahkah kamu pergi ke kebun binatang di kotamu atau ke Taman
Safari di Bogor? Hewan-hewan apa sajakah yang kamu lihat? Apakah
jenis makanan hewan itu sama? Setiap hewan mempunyai jenis makan-
an yang berbeda-beda. Ada hewan yang hanya makan tumbuhan, ada
hewan yang hanya makan daging, namun ada juga hewan yang suka
makan tumbuhan maupun daging. Bagaimana mereka digolongkan?
Lakukan kegiatan berikut!

Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi
herbivor, karnivor, dan omnivor. Apakah herbivor, karnivor, dan
omnivor itu?

Coba sebutkan nama-nama hewan beserta makanannya!  Salin dan
lengkapi tabel 4.1 berikut di buku tulismu!

Tabel 4.1
 Hewan dan jenis makanannya

1. Harimau √

2. Katak

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

No. Nama hewan Daging Tumbuhan

Kegiatan 4.1
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A.A.A.A.A. HeHeHeHeHewwwwwan Pan Pan Pan Pan Pemakemakemakemakemakan Tan Tan Tan Tan Tumbumbumbumbumbuhan (uhan (uhan (uhan (uhan (HerbivHerbivHerbivHerbivHerbivororororor)))))

Jika tumbuhan hijau disebut sebagai produsen, maka makhluk
hidup lainnya yang memakan tumbuhan itu dinamakan konsumen.
Hewan pemakan tumbuhan disebut konsumen tingkat pertama,
karena ia langsung memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya.
Hewan pemakan tumbuhan disebut juga herbivor. Hewan pemakan
tumbuhan tidak mempunyai gigi taring. Hewan ini menggunakan
gerahamnya untuk menggilas makanannya. Contohnya adalah: sapi,
kerbau, kambing, kuda, zebra, rusa, dan panda.

Gambar 4.1
Zebra makan rumput dan panda makan bambu.
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Hewan pemakan daging dise-
but karnivor. Hewan tersebut me-
mangsa   hewan lain. Hewan jenis
ini, memiliki gigi taring dan kuku
yang tajam. Gigi taring dan kuku
yang tajam, berguna untuk me-
ngoyak makanan. Singa, macan,
serigala, dan buaya merupakan
contoh karnivor. Singa sedang
memangsa zebra, jadi singa ada-
lah karnivor.

Bagaimana dengan ulat? Ulat memakan dedaunan sebagai sumber
makanannya. Jadi ulat termasuk herbivor. Demikian pula dengan
belalang. Belalang menggerek dedaunan dengan mulutnya.

BBBBB..... HeHeHeHeHewwwwwan Pan Pan Pan Pan Pemakemakemakemakemakan Daan Daan Daan Daan Daging (ging (ging (ging (ging (KKKKKarnivarnivarnivarnivarnivororororor)))))

Gambar 4.2
Singa makan zebra.
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CCCCC.....  He He He He Hewwwwwan Pan Pan Pan Pan Pemakemakemakemakemakan Sean Sean Sean Sean Segggggala (ala (ala (ala (ala (OmnivOmnivOmnivOmnivOmnivororororor)))))

Jenis hewan pemakan segala disebut omnivor. Selain memakan
tumbuhan, hewan tersebut juga memakan daging. Beberapa contoh
omnivor, misalnya musang, beruang madu, dan ayam. Musang me-
makan buah-buahan, serangga, cacing, dan kerang. Beruang madu
memakan madu dari sarang tawon, rayap, dan buah. Ayam memakan
jagung dan cacing.

Gambar 4.3
Contoh hewan omnivor: musang, beruang madu, dan ayam.
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Termasuk herbivor, karnivor, ataukah omnivorkah manusia itu?

Tahukah kamu mengapa gigi macan itu tajam dan bertaring?
Adakah hubungannya dengan jenis makanannya?

Manfaat apa yang kamu peroleh setelah belajar bab ini? Coba
tuliskan pada buku catatanmu!

1. Hewan pemakan tumbuhan (herbivor), contoh: sapi, kambing,
kuda.

2. Hewan pemakan daging (karnivor), contoh: harimau, singa,
serigala.

3. Hewan pemakan tumbuhan dan daging (omnivor), contoh:
musang, beruang, dan siamang.
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Hewan pemakan tumbuhan disebut ... .

a. herbivor
b. karnivor
c. omnivor
d. produsen

2. Hewan yang termasuk omnivor adalah ... .

a. kambing
b. rusa
c. musang
d. harimau

3. Makanan hewan di samping adalah ... .

a. biji-bijian
b. kelinci
c. musang
d. rumput

4. Harimau termasuk golongan ... .

a. herbivor c. omnivor
b. karnivor d. insektivora

5. Hewan di samping termasuk
golongan ... .

a. herbivor
b. karnivor
c. omnivor
d. insektivora
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Setiap jenis hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda.
Hewan yang memakan tumbuhan digolongkan sebagai ______.
Contoh hewan golongan ini adalah   ______,  ______, dan  ______.
Hewan yang memakan hewan digolongkan sebagai ______. Contoh
hewan golongan ini adalah   ______,  ______, dan  ______. Hewan
yang memakan tumbuhan dan hewan digolongkan sebagai ______.
Contoh hewan golongan ini adalah   ______,  ______, dan  ______.

2. Hewan pemakan tumbuhan memiliki ______ untuk menggilas
makanannya. Hewan pemakan hewan lain memiliki ______ untuk
mencabik-cabik makanan. Hewan ini juga dilengkapi dengan ______
yang runcing dan tajam.

3. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat membuat
makanan sendiri sehingga disebut ______. Hewan tidak bisa
membuat makanan sendiri, maka hewan disebut ______.  Hewan
yang memakan tumbuhan disebut sebagai ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Ketika musim buah-buahan tiba, musang memakan buah-buahan.
Namun ketika sudah tidak ada buah-buahan, musang memakan
ayam. Apakah sebutan bagi musang ini? Mengapa?

2. Rumput adalah penghasil makanan. Rumput dimakan oleh
belalang. Belalang dimangsa oleh burung. Manakah makhluk hidup
yang disebut sebagai produsen, herbivor, dan karnivor?



Bab 5 Daur Hidup Hewan

5555555555

Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menjelaskan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar.
mempraktikkan cara merawat hewan peliharaan.

Tujuan pembelajaran

berdasarkan ada
tidaknya proses
metamorfosis

Hewan

Daur hidup hewan Merawat hewan
peliharaan

Dengan metamorfosis Tanpa metamorfosis

Metamorfosis
sempurna

Metamorfosis tidak
sempurna

Nyamuk
Kupu-kupu

Kecoak

dialami dialami

terdiri dari

Kucing

dialami
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A.A.A.A.A. Daur Hidup BeDaur Hidup BeDaur Hidup BeDaur Hidup BeDaur Hidup Beberberberberberaaaaapa Jenis Hepa Jenis Hepa Jenis Hepa Jenis Hepa Jenis Hewwwwwananananan

Sebelum memulai bahasan, coba lakukan kegiatan 5.1 berikut ini!

a. Anak burung keluar dari telur
yang menetas

Gambar 5.1
Satu tahap dari proses kehidupan ayam dan ular

b. Anak ular keluar dari telur yang
menetas

Amati dan Pikirkan!

Pernahkah kamu memperhatikan perkembangan hewan yang
hidup di lingkunganmu? Jika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu
pasti mengetahuinya. Setiap hewan mengalami tahap-tahap perubahan
sebelum menjadi dewasa. Beberapa hewan, setelah menetas dari telur
seketika terlihat mirip induknya meskipun berukuran kecil, misalnya
ayam. Telur ayam dierami induknya selama + 3 minggu. Setelah
menetas dari telur, akan terlihat anak ayam yang mirip induknya, namun
masih terlihat mungil. Ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dari induknya,
dan bulunya masih halus. Burung, ular, atau kura-kura juga mengalami
hal serupa. Coba perhatikan gambar 5.1!
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Langkah-langkah Kegiatan:

1. Pergilah ke selokan air dekat rumahmu!

2. Apa kamu melihat berudu atau kecebong? Amatilah bentuk berudu
itu!

3. Bandingkanlah dengan bentuk katak dewasa!

Kegiatan  .1
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Gambar 5.2
Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna

Bila kamu melihat berudu dan katak, pasti sulit menemukan kesa-
maan antara keduanya. Padahal, berudu adalah anak katak. Katak
berkembang biak dengan cara bertelur. Telur itu akan menetas menjadi
berudu. Berudu selanjutnya berkembang menjadi katak kecil. Lama
kelamaan, katak kecil tumbuh menjadi katak dewasa. Proses perubah-
an katak dari telur, berudu, katak kecil hingga menjadi katak dewasa
disebut metamormosis. Metamorfosis berarti perubahan bentuk.

 Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan meta-
morfosis tidak sempurna. Metamorfosis yang terjadi pada katak di-
sebut metamorfosis sempurna. Mengapa? Bentuk katak saat lahir
(berudu) sama sekali berbeda dengan katak dewasa. Metamorfosis
sempurna juga terjadi pada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk.

Metamorfosis tidak sempurna dialami hewan yang saat lahir tidak
terlalu berbeda bentuknya dengan hewan dewasa. Contohnya adalah
kecoak dan belalang.

Metamorfosis

1.1.1.1.1. Daur hidup nyamukDaur hidup nyamukDaur hidup nyamukDaur hidup nyamukDaur hidup nyamuk

Kamu mungkin sering di-
ganggu oleh nyamuk ketika be-
lajar, menonton televisi, atau
tidur. Ternyata yang menghisap
darah dari tubuhmu hanyalah
nyamuk betina.

Metamorfosis sempurna

Nyamuk, kupu-kupu,
katak, lalat

Metamorfosis tidak
sempurna

Kecoak, capung

dibagi 2

terjadi pada
terjadi pada

Gambar 5.3
Nyamuk betina
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Gambar 5.4
Metamorfosis nyamuk

telur nyamuk
kepompong

nyamuk

jentik-jentik

Apakah di rumahmu banyak kamu jumpai nyamuk? Di manakah
sebenarnya nyamuk biasa tinggal? Coba kamu periksa dan amati
genangan-genangan air di sekeliling rumahmu!

Daur hidup nyamuk berlangsung 6 - 21 hari. Daurnya dimulai ketika
nyamuk betina meletakkan telurnya di permukaan air. Telur itu akan
menetas satu sampai beberapa hari. Setelah telur nyamuk menetas
akan menjadi jentik-jentik atau disebut juga tempayak. Selanjutnya
jentik-jentik akan berubah menjadi  kepompong kemudian menjadi
nyamuk. Perubahan kepompong nyamuk menjadi nyamuk memer-
lukan waktu 2 - 7 hari, tergantung pada suhu. Nyamuk dewasa bertelur
lagi, dan seterusnya. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna.
Coba amati gambar 5.4!

2.2.2.2.2. Daur hidup kupu-kupuDaur hidup kupu-kupuDaur hidup kupu-kupuDaur hidup kupu-kupuDaur hidup kupu-kupu

Apakah kamu menyukai kupu-kupu? Pernahkah kamu mengamati
kupu-kupu? Hampir semua orang menyukai serangga cantik yang
berwarna-warni tersebut. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sem-
purna.

Kupu-kupu bertelur. Telur-telurnya diletakkan pada daun. Setelah
dua minggu sampai satu bulan, telur akan menetas menjadi larva (ulat).
Ulat akan makan dedaunan. Ulat juga segera membuat rumah dari air
liurnya. Air liurnya mengeras membentuk bahan semacam benang
sutera. Benang-benang itu menutup seluruh tubuh ulat. Keadaan ulat
yang terbungkus dalam sarang benang disebut pupa atau kepompong.
Kepompong sering terlihat menggantung pada daun atau batang
tanaman.
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Kepompong berumur antara dua minggu sampai beberapa bulan
tergantung pada jenisnya. Nah, selama menjadi kepompong itulah,
ulat akan mengalami perubahan bentuk. Tubuhnya akan berubah
menjadi kupu-kupu. Setelah beberapa lama, kepompong terbelah dan
keluarlah kupu-kupu. Kupu-kupu itu akan tumbuh menjadi dewasa.
Kupu-kupu dewasa selanjutnya akan bertelur. Proses yang sama pun
akan terulang lagi. Coba perhatikan gambar 5.5!

3.3.3.3.3. Daur hidup kDaur hidup kDaur hidup kDaur hidup kDaur hidup kecoakecoakecoakecoakecoak

Di mana kamu bisa menjumpai
kecoak? Kecoak hampir bisa ditemukan
di semua tempat. Terutama tempat-
tempat yang kotor. Kecoak merupakan
salah satu pembawa bibit penyakit.
Untuk menghindari penularan penyakit,
maka sangatlah penting untuk menjaga
kebersihan lingkungan.

Kecoak berkembang biak dengan
cara bertelur. Telur kecoak terbungkus
dalam selubung dan disebut ootheca.

Gambar 5.5
Daur hidup kupu-kupu

telur kupu-kupu

ulat

kepompong

kupu-kupu
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Telur kecoak biasanya ditempelkan pada permukaan benda. Telur
kecoak akan menetas menjadi kecoak muda. Bentuk kecoak muda
mirip dengan kecoak dewasa. Namun, kecoak muda belum memiliki
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Gambar 5.6 Kecoak
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sayap. Kecoak muda tidak dapat terbang. Setelah melalui beberapa
kali pergantian bulu, kecoak tumbuh dewasa. Sayap kecoak tumbuh
bersamaan dengan tumbuhnya kecoak. Setelah dewasa, kecoak akan
dibuahi dan bertelur. Daur hidup kecoak tadi kembali akan berulang.
Daur hidup kecoak termasuk metamorfosis tidak sempurna. Coba
kamu perhatikan  gambar 5.7!

4.4.4.4.4. Daur hidup kucingDaur hidup kucingDaur hidup kucingDaur hidup kucingDaur hidup kucing

Seperti makhluk hidup lain, kucing juga melakukan perkembang-
biakan agar jenisnya tidak punah. Kucing betina dewasa akan me-
lahirkan anak kucing. Anak kucing akan tumbuh dan berkembang
menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa kawin dan melahirkan anak.
Begitulah daur hidup kucing.

Tugas Rumah

Carilah informasi mengenai daur hidup capung! Bagaimana
tahapan dalam daur hidupnya? Apakah daur hidupnya termasuk
metamorfosis Sempurna atau tidak sempurna?  Laporkan dalam
bentuk tulisan pada buku tugasmu!

Gambar 5.7
Daur hidup kecoak

kecoak
dewasa

telur kecoak
dalam kapsul/
selubung

kecoak muda
tanpa sayap
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BBBBB..... MemperMemperMemperMemperMemperlaklaklaklaklakukukukukukan Hean Hean Hean Hean Hewwwwwananananan

Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Sudahkah kamu
memperlakukan hewan peliharaanmu dengan baik? Nah, sekarang
lakukan diskusi dengan teman-temanmu.

Manusia biasanya memelihara hewan untuk kesenangan. Hewan
piaraan dapat menghibur hati pemiliknya. Kucing merupakan teman
bermain yang lucu. Kucing juga dapat berguna untuk mengusir tikus.
Ikan di akuarium juga termasuk hewan peliharaan yang menyenangkan.
Alangkah nyaman hati kita saat memandangi ikan-ikan itu berenang.

Selain untuk kesenangan, manusia juga memelihara hewan untuk
diternakkan. Contoh hewan ternak adalah ayam dan sapi. Ayam di-
pelihara untuk diambil daging dan telurnya. Sapi dipelihara untuk
diambil daging, kulit dan susunya. Lalu, bagaimana cara memperlaku-
kan hewan-hewan tersebut? Simaklah uraian berikut ini!

1.1.1.1.1. KKKKKucingucingucingucingucing
Kucing adalah hewan yang banyak dipelihara. Kucing dapat menjaga

rumah dari gangguan tikus. Bagaimana cara merawat kucing yang baik?
Kamu harus memberinya makan dan minum secara teratur. Makanan
yang diberikan juga harus bersih dan sehat.

Kamu pun harus menjaga kebersihan tubuhnya. Hewan yang ber-
bulu, seperti kucing mudah sekali dihinggapi kutu. Jadi, jangan pernah
lupa memandikannya. Ketahuilah bahwa kutu kucing juga dapat pindah
ke tubuhmu.

 Apakah kucingmu pernah sakit? Jika kucingmu sakit, bawalah ia
ke dokter hewan. Dokter hewan akan memberinya obat. Jika kucingmu
sudah sembuh, kamu boleh mengajaknya bermain lagi. Satu lagi, jangan
pernah menendang atau memukulnya. Tindakan itu dapat menyakiti-
nya.

Berdiskusilah dalam kelompok kecil (3-4 orang)
Setiap anggota kelompok menceritakan cara memperlakukan hewan
piaraannya. Lalu teman yang lain memberi pendapat.
* Sudah baikkah cara memperlakukan hewan tersebut?
* Bagaimana seharusnya yang lebih baik?

i i an e a a
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Gambar 5.8 Rawatlah hewan
peliharaan dengan baik
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2.2.2.2.2. AyamAyamAyamAyamAyam

Ayam dipelihara untuk di-
ambil daging dan telurnya. Ayam
harus senantiasa diberi makan
dan minum, dibersihkan kan-
dangnya. Dan jangan lupa, ayam
juga harus diberi vaksinasi.

Ayam yang tidak dipelihara
dengan baik dapat terinfeksi flu
burung. Flu burung dapat meng-
akibatkan kematian mendadak
pada ayam. Flu burung juga me-
nyerang manusia melalui ayam
yang terinfeksi. Daging ayam dan
telur yang terinfeksi flu burung
dan tidak diolah dengan baik da-
pat juga menginfeksi manusia.
Oleh karena itu, kebersihan kan-
dang dan kesehatan ayam harus
selalu dijaga.

3.3.3.3.3. IkIkIkIkIkananananan

Apakah kamu memelihara ikan hias? Berapa kali sehari kamu mem-
berinya makan? Apa makanan ikanmu? Apa kamu juga menguras
akuariumnya?

Ikan hias atau ikan peliharaan harus dirawat dengan baik. Ikan hias
dapat menghiburmu jika sedang sedih. Melihat ikan berenang di akua-
rium akan sangat menyenangkan.

Selain ikan hias, ada juga ikan yang diternakkan. Ikan yang diternak-
kan antara lain ikan mas, lele dan mujair. Ikan dapat diambil dagingnya.
Daging ikan mengandung banyak protein.

Tugas Rumah

Dapatkah kamu menyebutkan hewan peliharaan lain dan manfaatnya
bagi manusia? Tuliskan dalam buku tugasmu!

Tugas Rumah
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Pernahkah kamu melihat jentik-jentik di bak mandimu? Apakah
sesungguhnya jentik-jentik itu?

Apakah kamu punya hewan peliharaan? Hewan apakah itu?
Dan apakah kamu merawat hewan peliharaanmu dengan baik?

Manfaat apa yang kamu peroleh setelah belajar bab ini? Coba
tuliskan pada buku catatanmu!

1. Tahap-tahap  perubahan bentuk yang dialami oleh hewan dari
telur hingga menjadi dewasa dinamakan metamorfosis.

2. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Metamorfosis sempurna meliputi 4 daur perkembangan
yaitu: telur - larva - kepompong atau pupa - hewan dewasa.

b. Metamorfosis tidak sempurna, meliputi daur perkembang-
an: telur - hewan  muda - hewan dewasa.

3. Metamorfosis sempurna dialami oleh nyamuk, kupu-kupu,
katak, dan lalat.

4. Metamorfosis tidak sempurna dialami oleh kecoak dan ca-
pung.

5. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik, yaitu diberi
makan dan minum, dibersihkan kandangnya, dan diobati jika
sakit.
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah ... .

a. kupu-kupu
b. jangkrik
c. kecoak
d. lipas

2. Metamorfosis di bawah ini yang benar adalah ... .

a. telur - kupu-kupu - ulat - kepompong
b. kepompong - telur - ulat -  kupu-kupu
c. telur - ulat - kepompong - kupu-kupu
d. kupu-kupu - ulat - kepompong - telur

3. Tahap perubahan  kupu-kupu yang sering merugikan petani adalah
dalam bentuk ... .

a. kupu-kupu
b. kepompong
c. telur
d. ulat

4. Telur kupu-kupu menetas menjadi ... .

a. larva
b. kepompong
c. pupa
d. jentik-jentik

5. Telur nyamuk menetas menjadi ... .

a. larva
b. tempayak
c. pupa
d. ootheca
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6. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah ... .

a. nyamuk
b. kupu-kupu
c. lalat
d. kecoak

7. Telur nyamuk kebanyakan berada di ... .

a. atap rumah
b. batang pohon
c. dedaunan
d. genangan air

8. Berikut ini yang termasuk perlakukan buruk terhadap hewan ternak
adalah ... .

a. memberinya makan secara teratur
b. membersihkan kandangnya
c. memberikan vaksinasi
d. mengikatnya dengan sangat kuat

9. Kucing yang tidak divaksinasi dapat membawa penyakit ... .

a. kusta
b. rabies
c. flu burung
d. lepra

10. Hewan di samping dimanfaatkan manusia
terutama untuk diambil ... .

a. telurnya
b. susunya
c. bulunya
d. kotorannya
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Setiap hewan mengalami tahapan perubahan bentuk dalam
hidupnya. Hewan yang bertelur mengalami tahapan yang disebut
dengan ______. ______  dengan tahapan perubahan bentuk ______,
______, ______, dan ______ terjadi pada ______, ______, dan ______.
______ dengan tahapan ______, ______, dan ______ terjadi pada
kecoak, capung, dan belalang.

2. Kupu-kupu mengalami metamorfosis ______. Pada tahapan apakah
dalam daur hidup kupu-kupu dianggap sangat merugikan? Ya,
tahap ______ atau dikenal sebagai ______. Tahapan ini memangsa
dedaunan. Setelah beberapa lama, dia akan berubah menjadi
______ selama kurang lebih ______sebelum akhirnya berubah men-
jadi kupu-kupu yang cantik.

3. Hewan peliharaan yang bermanfaat sehingga dapat diambil daging
dan telur adalah ______ dan ______. Kandang hewan ini harus bersih.
Jangan lupa memberinya ______. Untuk mencegah terjadinya
penyakit, hewan perlu ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Kamu melihat seekor ulat di dedaunan. Ulat itu memakan daun
dengan rakusnya. Ulat adalah bagian dari tahapan metamorfosis
kupu-kupu. Pada tahap apakah ulat itu? Apakah metamorfosisnya
termasuk metamorfosis sempurna? Mengapa?

2. Di musim hujan, berjangkit penyakit demam berdarah. Pembawa
virus penyebab penyakit demam berdarah itu adalah nyamuk
Aides aegepty. Kamu tahu bahwa nyamuk berkembang biak di
dalam genangan air. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan untuk
mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk? Tahapan
metamorfosis apa yang terlihat pada genangan air itu?
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menjelaskan hubungan khas antarmakhluk hidup (simbiosis);
menjelaskan hubungan “makan dan dimakan” antarmakhluk hidup
melalui rantai makanan sederhana;
mengenal saling ketergantungan antara hewan, tumbuhan, dan
lingkungan sekitarnya.

Tujuan pembelajaran

Hubungan yang
erat dalam bentuk

Hubungan Makhluk hidup

Makhluk hidup lain

Lingkungannya

Simbiosis
mutualisme

Simbiosis
komensalisme

Simbiosis
parasitisme

Ekosistem

Ekosistem
alam

Ekosistem
buatan

Rantai
makanan

dengan

terdiri dari

dalam
bentuk
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Dalam melangsungkan hidupnya, setiap makhluk hidup juga saling
membutuhkan satu sama lain. Setiap makhluk hidup memerlukan
makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup juga tergantung pada
lingkungannya. Coba lihatlah gambar 6.1 di bawah ini!

Gambar 6.1
Hubungan antarmakhluk hidup dan lingkungannya

Kamu dapat melihat kumbang dan kupu-kupu hinggap di atas bunga.
Itu berarti kumbang dan kupu-kupu berhubungan dengan bunga. Bagai-
manakah hubungan antara kumbang dan kupu-kupu tersebut dengan
bunga? Kamu juga melihat seekor kucing sedang mengejar tikus.
Kucing itu hendak memangsa tikus. Ya, tikus adalah makanan bagi ku-
cing.

Makhluk hidup juga berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.
Bunga, kupu-kupu, kucing, dan tikus berhubungan dengan tanah, air,
udara, dan sinar matahari. Seperti apakah hubungannya?

Amati dan Pikirkan!

S
um

be
r:

 D
ok

um
en

 p
en

er
bi

t, 
20

07
.



Bab 6 Saling Ketergantungan Antarmakhluk Hidup ...

6969696969

A.A.A.A.A. HubHubHubHubHubungungungungungan Saling Kan Saling Kan Saling Kan Saling Kan Saling Ketereteretereteretergggggantungantungantungantungantungan (Simbiosis)an (Simbiosis)an (Simbiosis)an (Simbiosis)an (Simbiosis)

Coba lihatlah di sekitarmu! Kamu akan menemui berbagai hu-
bungan antarmakhluk hidup. Hubungan saling ketergantungan
antarmakhluk hidup yang hidup bersama secara erat disebut sim-
biosis. Ada beberapa macam simbiosis.

Gambar 6.3
Kumbang dan kupu-kupu mengisap madu

sekaligus membantu penyerbukan

1.1.1.1.1. Simbiosis mutualismaSimbiosis mutualismaSimbiosis mutualismaSimbiosis mutualismaSimbiosis mutualisma

Simbiosis mutualisma adalah hubungan saling menguntungkan
antarmakhluk hidup tersebut. Contohnya antara lain sebagai berikut.

Simbiosis

Simbiosis
mutualisma

Simbiosis
komensalisma

Simbiosis
parasitisma

Gambar 6.2
Bagan jenis-jenis simbiosis

- Serangga mengambil nektar untuk makanannya. Nektar adalah
cairan manis yang dihasilkan kelenjar madu di dalam bunga. Saat
mengambil nektar tersebut, serangga membantu memindahkan
serbuk sari ke kepala putik. Melekatnya serbuk sari ke kepala putik
disebut penyerbukan. Jadi, serangga membantu proses penyer-
bukan pada bunga.
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- Tumbuhan sangat terbantu
oleh adanya cacing tanah yang
yang membuat lubang-lubang
di dalam tanah. Air dan udara
yang diperlukan tumbuhan
menjadi lebih mudah me-
resap dan diserap oleh akar.
Sebaliknya cacing tanah men-
dapatkan makanan dari daun-
daun kering  berguguran yang
kemudian membusuk.

Gambar 6.4
Cacing tanah, menggemburkan tanah

Gambar 6.5
Jalak mencari kutu di tubuh kerbau

- Burung jalak sering terlihat
berada di punggung kerbau.
Sebenarnya jalak itu sedang
mencari kutu yang ada di
tubuh kerbau. Jalak mendapat
keuntungan berupa kutu
sebagai makanan, sedangkan
kerbau merasa nyaman kare-
na tidak gatal. Satu lagi ke-
untungan yang diperoleh ker-
bau, yaitu adanya peringatan
akan bahaya. Burung jalak
akan segera terbang jika me-
ngetahui adanya ancaman.

- Simbiosis mutualisma yang terjadi antara jamur dengan ganggang
akan membentuk lumut kerak. Ganggang mampu berfotosintesis
untuk menyediakan makanan bagi ganggang tersebut dan bagi
jamur. Jamur menyediakan sarana untuk berfotosintesis, yaitu
sebagai penyedia air dan karbon dioksida.

2. Simbiosis k2. Simbiosis k2. Simbiosis k2. Simbiosis k2. Simbiosis komensalismaomensalismaomensalismaomensalismaomensalisma

Simbiosis komensalisma adalah hubungan ketergantungan antara
makhluk hidup, di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang
lain tidak dirugikan. Contohnya adalah sebagai berikut.
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- Ikan-ikan kecil bersimbiosis
dengan ikan hiu. Ikan-ikan
kecil yang disebut remora,
menempel pada tubuh ikan
hiu. Remora mendapatkan
sisa-sisa makanan dari ikan
hiu. Selain itu, remora dapat
bepergian ke manapun tanpa
takut dimangsa oleh ikan-ikan
besar lain.

- Anggrek dan berbagai jenis
paku-pakuan hidup menum-
pang pada tumbuhan lain.
Anggrek dan paku-pakuan
mendapatkan tempat hidup
yang dapat terjangkau sinar
matahari yang membantu
mereka berfotosintesis. Tum-
buhan yang ditumpangi tidak
dirugikan, karena anggrek dan
paku-pakuan dapat melaku-
kan fotosintesis sendiri untuk
mendapatkan makanannya.

Gambar 6.7
Simbiosis komensalisme antara

tumbuhan paku dengan pohon besar

Gambar 6.6 Simbiosis komensalisme
antara ikan hiu dan remora

3.3.3.3.3. Simbiosis PSimbiosis PSimbiosis PSimbiosis PSimbiosis Parararararasitismaasitismaasitismaasitismaasitisma

Simbiosis parasitisma adalah hubungan ketergantungan yang
hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah sebagai
berikut.

- Benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup,
benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang
ditumpanginya. Akibatnya tumbuhan yang ditumpangi mengalami
kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya
terganggu.

- Tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain.
Tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri.
Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang
ditumpanginya sehingga menghambat pertumbuhan inangnya.
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BBBBB..... RRRRRantai Makantai Makantai Makantai Makantai Makanananananananananan

Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui
fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak
dapat membuat makanannya. Mereka memakan tumbuhan atau hewan
lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini
membentuk rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah perjalanan
makan-dimakan dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terjadi
perpindahan energi.

Contoh rantai makanan adalah: tumbuhan dimakan belalang,
belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang.
Kemudian elang mati, dan diuraikan oleh bakteri sampai membusuk.
Bangkai elang yang membusuk menjadi makanan/pupuk bagi
tumbuhan. Bakteri yang menguraikan bangkai elang disebut bakteri
pengurai.

Tiap makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut merupakan
mata rantai dalam rantai makanan. Kebanyakan, rantai makanan hanya
terdiri dari 3 sampai 5 mata rantai. Gambar di bawah ini terdiri dari 5
mata rantai makanan.

Agar lebih jelas, amati gambar 6.8!

Belalang sebagai pemakan produsen (rumput) disebut sebagai
konsumen tingkat pertama. Katak yang memakan konsumen tingkat
pertama (belalang) disebut sebagai konsumen tingkat kedua.  Ular
sebagai konsumen tingkat ketiga dan elang disebut sebagai
konsumen tingkat keempat.

Gambar 6.8 Contoh rantai makanan
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Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan yang
lainnya membentuk jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makan-
an akan jelas terlihat bagaimana hewan dan tumbuhan memiliki keter-
gantungan satu sama lain. Perhatikan gambar 6.9 berikut ini!

i i an e a a
Buatlah kelompok beranggotakan 4 - 5 orang

Coba perhatikan kembali gambar 6.8! Jika dalam suatu rantai makanan
ada satu mata rantai yang punah misalnya belalang, apa yang akan
terjadi?

Carilah!

Coba kamu cari rantai  makanan lainnya yang dapat kamu temui di
sekitarmu! Catatlah siapa yang berperan sebagai produsen, konsu-
men tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan seterusnya!

Gambar 6.9
Jaring-jaring makanan di darat

tikus air

kucing hutan

kelinci

tumbuhan

kupu-
kupu

beruang

elang

burung
tikus
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CCCCC..... EkEkEkEkEkosistemosistemosistemosistemosistem

Di manakah makhluk hidup tinggal? Masing-masing makhluk hidup
mempunyai tempat tinggal sendiri. Ada yang hidup di lingkungan air
atau daratan. Tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan tidak dapat
terpisahkan satu sama lain. Mereka memiliki hubungan saling keter-
gantungan.

Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan
lingkungannya disebut ekosistem. Contoh ekosistem adalah: hutan,
sawah, ladang, laut, danau, dan sungai. Dalam ekosistem ada makhluk
hidup dan benda-benda ciptaan Tuhan lainnya yang tidak hidup. Misal-
nya, dalam ekosistem laut terdapat air, ikan, rumput laut, dan batu
karang. Ada dua macam ekosistem yang harus kamu ketahui, yaitu:
ekosistem alam dan ekosistem buatan.

1. Ekosistem alam

Ekosistem alam adalah ekosistem yang sudah ada di dalam alam.
Contohnya: hutan, padang pasir, laut, sungai, dan danau.

2. Ekosistem buatan

Ekosistem buatan terbentuk karena dibuat oleh manusia, atau
karena campur tangan manusia. Contoh ekosistem buatan manusia
adalah: sawah, ladang, kebun, taman, kolam, akuarium, dan lain-lain.

Ekosistem

Ekosistem alam

hutan, laut,
sungai, padang

pasir, danau

Ekosistem buatan

sawah, ladang,
kebun, kolam,

akuarium
Gambar 6.10

Bagan pembagian ekosistem
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Sekarang, perhatikan contoh ekosistem alam dan buatan pada
gambar 6.11 di bawah ini! Ekosistem kolam adalah contoh ekosistem
buatan, sedangkan ekosistem hutan adalah ekosistem alami.

Gambar 6.11
Ekosistem kolam dan ekosistem hutan

Tabel 6.1
Ekosistem dan anggotanya

Tugas Rumah

Coba kamu sebutkan beberapa macam ekosistem. Kemudian sebut-
kan juga makhluk hidup maupun benda-benda ciptaan Tuhan lainnya
yang tidak  hidup, yang ada di dalamnya sebagai anggota ekosistem.
Kemudian salinlah tabel 6.1 berikut ini dan lengkapilah tabel tersebut
sesuai dengan pengamatanmu!

No. Ekosistem Jenis Ekosistem        Makhluk hidup Benda tidak hidup

1. Sungai Alam Ikan, jentik-jentik, dan katak Air, batu,pasir,batu,
dan kerikil.

2. Sawah Buatan Tanaman padi, ikan, katak, Air, tanah, dan batu,
dan cacing.

3.

4.

5.
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1. Bentuk hubungan saling ketergantungan antarmakhluk hidup
disebut simbiosis.

2. Ada tiga macam simbiosis, yaitu:

a. Simbiosis mutualisma adalah hubungan yang saling me-
nguntungkan antarmakhluk hidup tersebut.

b. Simbiosis komensalisma adalah hubungan ketergantungan
antarmakhluk hidup di mana makhluk yang satu diuntung-
kan tetapi yang lain tidak dirugikan.

c. Simbiosis parasitisma adalah hubungan saling ketergan-
tungan antarmakhluk hidup di mana makhluk yang satu
diuntungkan dan makhluk yang lain dirugikan.

3. Rantai makanan adalah perjalanan makan-dimakan dengan
urutan tertentu. Rantai makanan saling berhubungan mem-
bentuk jaring-jaring makanan.

4. Dalam rantai makanan, tumbuhan berkedudukan sebagai
produsen. Pemakan tumbuhan atau hewan lain disebut kon-
sumen.

5. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan
lingkungannya disebut ekosistem.

Tanaman di rumahmu ditumpangi tumbuhan tali putri. Adakah
pihak yang dirugikan? Lalu, apa yang akan kamu lakukan agar
tanamanmu sehat?

Apakah kamu punya akuarium di rumahmu? Makhluk hidup apa
yang ada di sana? Termasuk ekosistem alam atau buatankah
akuarium itu?

Manfaat apa yang kamu peroleh setelah belajar bab ini? Coba tuliskan
pada buku catatanmu!
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Simbiosis mutualisma terjadi antara ... .

a. benalu dan pohon inang
b. ikan remora dan ikan hiu
c. kerbau dan burung jalak
d. tumbuhan paku dan pohon besar

2. Dalam rantai makanan, padi berkedudukan sebagai ... .

a. produsen c. konsumen kedua
b. konsumen pertama d. konsumen ketiga

3. Perhatikan rantai makanan berikut!

Rumput ––> kelinci ––> ular ––> elang

Jika burung elang banyak yang mati, maka jumlah kelinci ... .

a. meningkat
b. tetap
c. tidak terpengaruh
d. berkurang

4. Jenis hewan yang bergantung langsung pada rumput adalah ... .

a. elang dan ular
b. musang dan kelinci
c. tikus dan beruang
d. kuda dan kambing

5. Contoh ekosistem alami adalah ... .

a. danau buatan, sungai, laut
b. sungai, padang pasir, laut
c. sawah, kolam, akuarium
d. waduk buatan, danau buatan, kolam
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendiri di dunia ini.
Semua makhluk hidup memiliki saling ketergantungan atau
hubungan yang disebut sebagai ______. Hubungan itu bisa saling
menguntungkan atau disebut ______. Satu pihak diuntungkan
namun pihak lain tidak terganggu atau ______. Dan hubungan yang
merugikan atau ______.

2. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan contoh ______.
Kupu-kupu diuntungkan karena kupu-kupu ______. Bunga diuntung-
kan karena kupu-kupu membantu ______. Contoh lain simbiosis
ini adalah ______ dengan ______ membentuk lumut kerak.
Tumbuhan yang melakukan fotosintesis adalah ______ dan yang
menyediakan air adalah ______.

3. Contoh simbiosis komensalisma adalah ______ dan ikan remora.
Ikan-ikan kecil mendapatkan ______ dari tubuh ikan yang lebih
besar. Keuntungan lain yang didapat adalah ______ dan ______.

4. Di alam terjadi hubungan makan dimakan dengan urutan tertentu
yang disebut dengan ______. Di dalamnya terjadi ______ energi.
Kumpulannya akan membentuk ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Di taman bunga, kamu melihat kupu-kupu hinggap agak lama di
atas bunga. Apa yang dilakukannya? Apakah yang didapatkan kupu-
kupu dari bunga? Hubungan apa yang terjadi?

2. Di saat liburan, kamu pergi ke tempat kakek di desa. Kamu melihat
sawah, kolam ikan, dan sungai. Kamu senang sekali bermain
dengan lumpur sawah, memancing di kolam ikan, dan mandi di
sungai. Termasuk ekosistem apakah sawah, kolam, dan sungai?
Rantai makanan apa yang kamu temukan di ketiga ekosistem
tersebut?
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menyebutkan benda padat, cair, dan gas;
mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas.

Tujuan pembelajaran

Benda

Benda padat

buku, kapur,
pensil

Benda cair

Air, minyak,
oli

Benda gas

Udara dan gas
elpigi

terdiri dari
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Apakah benda itu? Manusia, hewan dan tumbuhan  adalah benda.
Batu, gelas dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaan-
nya? Manusia, hewan dan tumbuhan adalah benda hidup. Sementara
batu, gelas dan buku adalah benda mati. Manusia, hewan, tumbuhan,
batu dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga bisa ditimbang.

Bagaimana benda dibedakan dengan bukan benda? Apakah cahaya
termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukan
merupakan benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya
dan panas tidak bisa ditimbang.

Manakah benda dan bukan benda?

Amati dan Pikirkan!

Minyak goreng

Drum

Cahaya lampu

Ember

Panas air teh

Panas api
unggun
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Gambar 7.1
Berbagai macam benda

Handphone

Komputer
Botol parfum

Laptop
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Suatu benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya.
Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, kekerasan, atau
ukurannya.

Coba kamu perhatikan kelasmu! Berdasarkan apakah penge-
lompokan buku, papan tulis, kalender dinding, dan peta? Bagaimana
bentuknya? Sama, bukan? Buku, papan tulis, kalender dinding, dan
peta berbentuk segi empat. Bagaimana dengan bentuk pensil, bolpoin,
dan kapur?

Suatu benda pasti memiliki wujud. Benda itu dapat terdiri dari
berbagai wujud. Apa yang dimaksud dengan wujud suatu benda? Apa
perbedaannya dengan bentuk? Wujud berbeda dengan bentuk.
Simaklah contoh berikut! Plastisin berwujud padat. Plastisin dapat di-
ubah bentuknya menjadi orang-orangan, hewan-hewanan, dan bentuk
lain.

Wujud benda ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan
pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen
dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain-
nya?

Gambar 7.2
Pengelompokkan benda berdasarkan wujudnya

Benda

Benda padat Benda cair Benda gas

Tas
air

Gas hidrogen
dalam balon
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Seperti telah dibahas di depan, setiap benda pasti mempunyai
massa dan menempati ruang. Untuk membuktikannya, lakukan kegiat-
an berikut!

A.A.A.A.A. SifSifSifSifSifaaaaat-Sift-Sift-Sift-Sift-Sifaaaaat Benda Pt Benda Pt Benda Pt Benda Pt Benda Padaadaadaadaadattttt

Perhatikan gambar 7.3!

Gambar 7.3
Buku di dalam wadah yang berbeda

Alat dan Bahan:

- Buku
- Penggaris
- Pensil

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Peganglah masing-masing benda dan bandingkan massanya!

Benda mana yang massanya paling besar?

2. Letakkan benda-benda itu di atas meja, benda manakah yang
memerlukan ruang paling besar?

Buku di dalam maupun di luar piring mempunyai bentuk yang
sama. Isi atau volume buku juga sama dan tidak berubah. Buku adalah
benda padat. Walaupun dipindahkan dari satu tempat ke tempat  lain,
bentuk dan volumenya tetap sama. Sekarang, coba masukkan kelereng
ke dalam gelas! Apakah bentuk kelereng tersebut berubah? Tentu tidak
bukan? Jadi, bentuk dan volume benda padat tetap, tidak dipengaruhi
oleh tempatnya.
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Kegiatan .1
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Pernahkah kamu menyobek kertas, menjatuhkan piring hingga
pecah berserakan, atau menumbuk kapur tulis? Benda padat dapat
berubah bentuk jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya disobek,
dijatuhkan, atau ditumbuk.

BBBBB..... SifSifSifSifSifaaaaat-sift-sift-sift-sift-sifaaaaat Benda Cairt Benda Cairt Benda Cairt Benda Cairt Benda Cair

Perhatikan gambar 7.4!

Gambar 7.4
Air dalam wadah yang berbeda-beda

Bagaimana bentuk air di dalam wadah-wadah di atas? Air yang di-
masukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Begitu juga
bila dimasukkan ke dalam gelas, toples, dan teko. Bentuk air tersebut
akan berubah sesuai dengan wadahnya. Lalu, bagaimana dengan vo-
lume air tersebut? Apakah berubah? Meskipun bentuknya berubah-
ubah, namun volume air tetap sama, bukan? Benda-benda lain apakah
yang memiliki sifat seperti air?

Sekarang, coba perhatikan permukaan air di dalam kelima wadah
di atas! Terlihat bahwa permukaan air yang tenang akan selalu datar.
Nah, coba kamu miringkan salah satu wadah di atas! Apakah permukaan
air tersebut tetap datar? Ya, bagaimanapun cara kamu memiringkan-
nya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar.

Pernahkah kamu menyaksikan ombak bergulung-gulung ke pantai?
Permukaan air laut tidak datar melainkan bergelombang. Air laut ber-
gelombang jika ditiup angin kencang. Jadi, bentuk permukaan benda
cair yang bergelombang berbeda dengan benda cair yang tenang.
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Lihatlah air yang jatuh dari atap
pada waktu hujan! Air hujan yang
turun dari langit akan jatuh ke atap
rumah dan mengalir melalui talang
ke bawah. Dari situ, air mengalir ke
selokan dan akhirnya ke kali atau
sungai. Benda cair memiliki sifat
dapat mengalir dari tempat tinggi
ke tempat rendah.

Perhatikan arah aliran sungai
atau air terjun! Selalu mengalir ke
tempat yang lebih rendah, bukan?

Benda cair memiliki sifat menekan ke segala arah. Apa buktinya?
Lakukanlah kegiatan 7.2 berikut ini!

Gambar 7.5 Air terjun

Alat dan Bahan:

- Dua buah botol air mineral ukuran 1 liter
- Paku
- Air

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Ambillah dua buah botol air mineral berukuran 1 liter.

2. Lubangi dinding botol plastik dengan paku.

3. Tutuplah lubang-lubang pada botol pertama dengan jari-jarimu.
Kemudian mintalah temanmu menuangkan air ke dalam botol
tersebut sampai penuh.

- Pada botol pertama, buatlah
4 lubang berderet dari atas
ke bawah (gambar a).

- Pada botol kedua, buatlah 4
lubang secara melingkar dan
sama tinggi (gambar b).
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Gambar 7.6 Langkah-langkah
kegiatan 7.2

Kegiatan .
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4. Setelah penuh, lepaskan jari-jarimu dari botol pertama secara
bersamaan. Apa yang terjadi?

5. Lakukanlah hal yang sama pada botol kedua.

 Pertanyaan:

1. Bagaimana pancaran air di lubang-lubang pada botol pertama?
Apakah sama jauhnya? Lubang manakah yang pancaran airnya
paling jauh?

2. Bagaimana pancaran air pada botol kedua? Apakah sama jauh-
nya?

Air memiliki sifat dapat menekan ke segala arah. Air akan meman-
car paling jauh pada lubang yang paling bawah. Mengapa? Karena
semakin dalam, tekanan air pada tempat itu semakin besar. Itulah
sebabnya  mengapa tembok bendungan dibuat semakin ke bawah
semakin tebal. Tekanan air di bagian dasar bendungan lebih besar
daripada di permukaan, sehingga dinding bagian bawah dibuat lebih
tebal.

Apa yang kamu lakukan jika kamu menumpahkan air di meja? Tentu
kamu akan mengelapnya dengan tisu atau kain lap, bukan? Kertas tisu
dan kain lap memiliki celah-celah kecil. Air akan meresap ke dalam
celah-celah kecil tersebut. Peristiwa meresapnya benda cair melalui
celah-celah kecil disebut kapilaritas. Meresapnya minyak tanah pada
sumbu kompor juga merupakan peristiwa kapilaritas. Dapatkah kamu
menyebutkan contoh yang lain?

Gambar 7.7
Peristiwa meresapnya minyak tanah melalui sumbu kompor atau

sumbu lampu minyak merupakan gejala kapilaritas.
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CCCCC..... SifSifSifSifSifaaaaat-sift-sift-sift-sift-sifaaaaat Benda Gast Benda Gast Benda Gast Benda Gast Benda Gas

Hembuskan udara ke telapak tanganmu! Kamu bisa merasakannya,
bukan? Tapi, apakah kamu bisa melihatnya?Udara dapat dirasakan tapi
tidak dapat dilihat. Kamu juga dapat merasakan semilirnya udara yang
bertiup. Ya, itulah angin. Angin merupakan salah satu wujud benda
gas.

gas yang tersimpan di dalam tabung akan menyebar ke luar. Di udara
terbuka, gas tersebut menyebar ke segala arah. Kamu dapat mencium
baunya. Hal itu menunjukkan bahwa benda gas mempunyai bentuk
dan volume yang berubah-ubah, tergantung dari bentuk tempatnya.

Agar lebih mengerti sifat benda gas, coba lakukan kegiatan 7.3
berikut ini!

Alat dan Bahan:

- Benang
- Balon 2 buah
- Sebatang lidi atau kayu tipis

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Tiuplah dua buah balon sama besar.

2. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan pan-
jang secukupnya.

Salah satu benda gas yang di-
gunakan dalam keperluan rumah
tangga adalah elpigi. Pernahkah
kamu melihat tabung gas  elpiji?
Coba perhatikan di dapur rumah
kalian, barangkali ibumu menggu-
nakan kompor gas untuk mema-
sak. Tabung gas elpiji tertutup ra-
pat bukan? Ya, untuk menyimpan
gas diperlukan suatu tempat yang
tertutup rapat. Jika tidak, maka

Gambar 7.8
Tabung gas elpijiS
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Gambar 7.9
Langkah-langkah kegiatan 7.3

a. dua balon
digantungpada

kedua ujung kayu
b. salah satu balon

dikempiskan

3. Pada setiap ujung lidi gantungkanlah masing-masing satu buah
balon. Usahakan posisi lidi tetap mendatar.

4. Perlahan-lahan, tusuklah salah satu balon.

5. Apa yang terjadi?

Bagaimana hasil kegiatanmu? Ketika salah satu balon kempis,
apakah yang terjadi dengan kedudukan balon lainnya pada lidi? Meng-
apa demikian? Sifat benda manakah yang ingin ditunjukkan dengan
melakukan kegiatan tersebut?

Genteng atau atap rumah selalu di pasang miring. Mengapa?
Bagaimana  jika genteng itu dipasang mendatar? Apakah airnya
akan mengalir ke bawah?

Kamu tentu bisa menjawabnya, bukan?

Nah, manfaat apa lagi yang kamu peroleh setelah belajar tentang
“Wujud Benda”? Coba tuliskan pada buku catatanmu!
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1. Benda selalu mempunyai massa dan menempati ruang.
2. Benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: benda padat, benda

cair, dan benda gas.
3. Sifat-sifat benda padat adalah:

a. Bentuk dan volumenya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah
atau tempatnya.

b. Dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan tertentu, misal-
nya disobek, dijatuhkan, atau ditumbuk.

4. Sifat-sifat benda cair adalah:
a. Bentuknya berubah-ubah tergantung wadah atau tempat-

nya, namun volumenya tetap
b. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar.
c. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
d. Dapat menekan ke segala arah.
e. Dapat meresap melalui celah-celah kecil.

5. Sifat-sifat benda gas adalah:
a. Bentuk dan volume berubah-ubah tergantung wadah atau

tempatnya.
b. Menekan ke segala arah.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Benda cair bentuknya ... volumenya ... .

a. tetap, tetap
b. berubah, tetap
c. tetap, berubah
d. berubah, berubah
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2. Benda gas mempunyai sifat ... .

a. volumenya tetap sedangkan bentuknya berubah-ubah
b. volume dan bentuknya tetap
c. volumenya berubah-ubah sedangkan bentuknya tetap
d. volume dan bentuknya berubah-ubah

3. Perhatikan gambar berikut!

Sifat yang ingin ditunjukkan oleh benda gas tersebut adalah ... .

a. benda gas berbau
b. benda gas menempati ruang
c. gas elpigi dimasukkan dalam tabung
d. gas elpigi mahal

4. Uap air termasuk benda ... .

a. cair
b. padat
c. gas
d. cair dan gas

5. Kelompok yang tidak termasuk benda padat adalah ... .

a. pensil, botol sirop, es batu
b. buku, tempat minyak goreng, gelas
c. minyak tanah, sirop, air putih
d. seng, besi, panci
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Benda dibedakan dari bukan benda karena benda selalu ______
dan ______. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan
menjadi  ______, ______, dan ______. Benda juga dapat
dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda,
misalnya ______, ______, dan ______.

2. Benda padat memiliki sifat ______, ______, ______, ______ dan
______. Ketika kita memindahkan benda dari dalam tas ke luar tas,
benda itu tidak mengalami perubahan ______ dan ______. Benda
berukuran besar menempati ______ dibandingkan benda yang
lebih kecil ukurannya.

3. Benda cair memiliki sifat ______, ______, ______, ______ dan ______.
Sifat ini dapat dilihat pada aliran sungai, ______, dan ______. Benda
cair tidak dapat dipegang, benda ini dapat dipegang setelah
dimasukkan dalam ______ dan benda cair selalu ______ sesuai
dengan ______.

4. Benda gas memiliki sifat ______, ______, ______, dan ______. Benda
gas selalu ______ dan dapat segera diketahui jika ada kebocoran
gas. Gas tidak dapat dilihat, namun dapat ______. Namun, ada
pengecualian, gas dapat dilihat dalam bentuk ______ ketika kita
membakar sampah atau ______ kendaraan bermotor.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Perhatikan gambar berikut!

Dua buah balon dipasang seperti tim-
bangan. Ketika salah satu balon ditusuk,
kedudukan menjadi tidak setimbang lagi.
Sifat apa yang ingin ditunjukkan? Sebut-
kan sifat-sifat lain dari benda yang meng-
isi balon itu!
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
mendeskripsikan berbagai perubahan wujud benda;
memberi contoh perubahan wujud dapat balik dan tidak dapat balik.

Tujuan pembelajaran

Perubahan Wujud Benda

terdiri dari

Perubahan wujud
dapat balik

Membeku

Mencair

Menguap

Mengembun

Menyublim

Perubahan wujud
tidak dapat balik
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Benda dapat berubah wujudnya. Apakah penyebab perubahan
wujud benda? Coba amati dan pikirkan gambar berikut! Sebutkan
wujud benda-benda tersebut! Ada perubahan bukan?

Gambar 8.1
Benda cair dalam tiga wujud

Es batu berwujud padat. Apa yang terjadi ketika es batu dikeluar-
kan dari wadahnya? Es baru itu akan mencair, bukan?  Mengapa es
batu menjadi air?

Dapatkah es batu kembali ke wujud semula? Jika dapat, melalui
proses apakah? Bagaimana pula jika air atau es batu dipanaskan?

A.A.A.A.A. PPPPPerererererubahan Wubahan Wubahan Wubahan Wubahan Wujud Benda Pujud Benda Pujud Benda Pujud Benda Pujud Benda Padaadaadaadaadat, Cairt, Cairt, Cairt, Cairt, Cair, dan Gas, dan Gas, dan Gas, dan Gas, dan Gas

Benda padat, cair, maupun gas dapat mengalami perubahan wujud.
Perubahan wujud terjadi apabila benda dipanaskan atau didinginkan
dengan suhu tertentu. Apa sajakah perubahan wujud tersebut?

1.1.1.1.1. MembekuMembekuMembekuMembekuMembeku

Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di freezer? Apa yang
akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi
es, bukan? Meskipun kamu buka ikatan plastik itu, es tidak akan tumpah.
Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Per-
ubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah
kamu menyebutkan contoh lainnya?

Amati dan Pikirkan!
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2.2.2.2.2. MencairMencairMencairMencairMencair

 Bagaimana  jika kamu letak-
kan es batu di luar? Tentu saja,
lama-kelamaan es itu akan ber-
ubah menjadi air, bukan? Begitu
juga ketika kamu memegang co-
kelat. Lama-kelamaan cokelat
tersebut akan meleleh? Mengapa
begitu? Cokelat dapat meleleh ka-
rena terkena panas tanganmu.
Perubahan wujud dari padat men-
jadi cair disebut mencair.

3.3.3.3.3. MenguapMenguapMenguapMenguapMenguap

Kamu tentu sudah pernah me-
lihat air dimasak, bukan? Air yang
dipanaskan lama-kelamaan akan
mendidih, dan kemudian akan
menguap. Itu berarti, air berubah
dari wujud cair menjadi wujud gas
(uap air). Perubahan wujud dari
cair menjadi gas disebut meng-
uap. Minyak wangi yang disimpan
dalam botol yang terbuka lama-
kelamaan isinya akan habis. Me-
ngapa? Kemana perginya minyak
wangi tersebut?

Gambar 8.2
Es batu mencair.

4.4.4.4.4. MengembunMengembunMengembunMengembunMengembun

Kamu tentu pernah meminum teh hangat. Pernahkah kamu mem-
perhatikan tutup gelasmu? Apa yang kamu lihat? Kamu melihat titik-
titik air, bukan? Darimanakah titik-titik air itu berasal? Titik-titik air itu
berasal dari minuman panas yang menguap. Uap minuman bergerak
ke atas mengenai tutup gelas. Saat bersentuhan dengan tutup gelas
yang semula dingin, maka uap minuman itu berubah menjadi titik-titik
air. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun.

Gambar 8.3
Air dipanaskan akan menguap.
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4.4.4.4.4. MenyublimMenyublimMenyublimMenyublimMenyublim

Pernahkah kamu mengamati
kapur barus yang diletakkan di
dalam lemari? Bagaimana bentuk-
nya? Lama-kelamaan kapur barus
akan mengecil dan habis. Udara
di dalam lemari menjadi harum.
Kejadian itu menunjukkan bahwa
kapur barus berubah wujud dari
padat menjadi gas. Dari mana ka-
mu tahu kapur barus itu berwujud
gas? Ingat kembali sifat gas. Gas
mempunyai sifat menempati
ruang. Akan tercium bau kapur
barus, bukan? Jadi, perubahan
wujud benda dari padat menjadi
gas disebut menyublim.

Gambar 8.5
Kapur barus di lemari pakaian

Darimanakah asalnya air hujan?

Air di permukaan bumi meng-
uap terkena panas matahari. Uap
air akan berubah menjadi awan.
Awan akan mengembun menjadi
titik-titik air. Titik-titik air yang jatuh
ke bumi itulah yang kita kenal se-
bagai hujan.

Gambar 8.4 Hujan

Apa kamu tahu es kering? Es kering biasa digunakan untuk menjaga
agar makanan tetap beku selama beberapa lama. Bahan dasar es kering
adalah karbon dioksida padat, bukan air. Jika diletakkan di ruang ter-
buka, es kering langsung berubah menjadi gas. Es kering juga dipakai
untuk menghasilkan efek asap di panggung pertunjukkan.

Untuk lebih memahami bagaimana perubahan wujud benda,
marilah kita lakukan kegiatan 8.1 berikut ini!

S
um

be
r:

 D
ok

um
en

 p
en

er
bi

t, 
20

07
.

S
um

be
r:

 D
ok

um
en

 p
en

er
bi

t, 
20

07
.



Bab 8 Perubahan Wujud Benda

9595959595

Bagaimana hasil kegiatanmu? Apakah lilin yang telah dipanaskan
mengalami perubahan wujud? Ya, lilin yang dipanaskan akan mencair.
Setelah didiamkan beberapa saat, lilin tersebut akan membeku kem-
bali. Bagaimana dengan es batu dan  kapur barus? Dapatkah benda-
benda yang sudah berubah wujud tersebut kembali ke wujud semula?

Alat dan Bahan:

- Gelas kimia dan kaki tiga, masing-masing 3 buah

- Pembakar spiritus 3 buah

- Es batu, kapur barus, dan lilin secukupnya

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Isi ketiga gelas kimia, masing-masing dengan es batu, kapur
barus, dan lilin.

2. Letakkan setiap gelas pada kaki tiga dan panaskan ketiga gelas
itu dengan pembakar spiritus.

3. Setelah terjadi perubahan pada setiap gelas, matikanlah api dan
tutuplah ketiga gelas tersebut dengan kertas.

4. Setelah ditutup selama lima (5) menit. Amatilah apa yang ter-
jadi!

Gambar  8.6
Langkah-langkah kegiatan 8.1

a. Pembakaran  es batu,
kapur barus, dan lilin

b. Ketiga gelas ditutup
setelah api dimatikan
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BBBBB..... PPPPPerererererubahan Wubahan Wubahan Wubahan Wubahan Wujud daujud daujud daujud daujud dapapapapapat Balikt Balikt Balikt Balikt Balik

Di manakah kita menyimpan air agar berubah menjadi es? Ya, di
dalam ruang pembeku (freezer) pada kulkas. Dalam waktu satu hari
pasti air di dalam freezer akan membeku dan berubah menjadi es.
Jika es kita keluarkan dari freezer  lalu kita masukkan ke dalam gelas
dan kita tunggu beberapa lama, maka akan berubah menjadi air
kembali. Apabila air dalam gelas tersebut kembali kita masukkan ke
dalam freezer, maka air tersebut akan mengeras dan kembali menjadi
es. Demikian seterusnya.

Perubahan wujud dari air menjadi es dan kembali lagi menjadi air
disebut perubahan dapat balik. Perubahan dapat balik dinamakan
perubahan fisika. Apakah perubahan fisika itu? Perubahan fisika adalah
perubahan benda yang tidak menghasilkan benda baru. Perubahan
fisika sifatnya sementara.

Proses pelarutan gula juga termasuk perubahan fisika. Untuk me-
ngetahuinya, marilah kita lakukan kegiatan 8.2!

Alat dan Bahan:

- Satu sendok gula

- Air masak secukupnya

- Gelas dan pengaduk

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Masukkan air ke dalam gelas!

2. Masukkan gula ke dalam ge-
las kemudian aduklah hingga
gula larut dan tidak terlihat
lagi!

3. Rasakanlah air tersebut!

Gambar 8.7
Es batu - air - es batu

Gambar 8.8
Langkah-langkah kegiatan 8.2
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Nah, bagaimana hasil kegiatanmu? Apa yang terjadi dengan gula?
Bagaimanakah rasa air setelah gula dilarutkan di dalamnya?

Dalam kegiatan 8.2 tersebut, gula tidak hilang tetapi larut ke dalam
air. Maka ketika dicicipi air terasa manis. Peristiwa tersebut termasuk
perubahan fisika. Gula yang telah bercampur dengan air tadi dapat
kembali ke wujud semula jika dipanaskan kembali sampai airnya habis.

Bagaimana jika yang dimasukkan dalam air tadi adalah garam?
Sama dengan gula, garam tadi akan larut dalam air. Jika larutan garam
itu dipanaskan, maka kristal garam akan diperoleh. Nah, sifat ini diguna-
kan petani garam untuk membuat garam. Air garam dari laut dipanas-
kan dengan sinar matahari dan terbentuklah kristal-kristal garam.

Ternyata, suhu juga mempercepat perubahan wujud suatu benda.
Suhu yang tinggi mempercepat kelarutan suatu benda. Lakukan
kegiatan 8.3 berikut!

Dari kegiatan di atas, gula lebih cepat larut pada air dengan suhu
tinggi. Selain suhu, kecepatan kelarutan suatu benda juga dipengaruhi
oleh pengadukan dan ukuran benda yang dilarutkan.

Alat dan Bahan:

- Gula pasir
- Air dingin dalam gelas
- Es batu dalam gelas
- Air panas
- Pengaduk

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Siapkan 3 buah gelas berisi air dingin, es batu, dan air panas!

2. Masukkan sesendok gula ke dalam masing-masing gelas!

3. Aduklah! Di gelas manakah gula cepat larut?

Kegiatan .
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CCCCC..... PPPPPerererererubahan Wubahan Wubahan Wubahan Wubahan Wujud yujud yujud yujud yujud yang Tang Tang Tang Tang Tidak Daidak Daidak Daidak Daidak Dapapapapapat t t t t BBBBBalikalikalikalikalik

Lalu, apa yang terjadi jika kertas kita bakar? Kertas tersebut  tentu
akan berubah menjadi abu, bukan? Dapatkah kertas yang telah menjadi
abu kembali seperti semula? Tentu tidak, bukan?

Perubahan kertas menjadi abu, tidak dapat bolak-balik seperti
halnya perubahan es menjadi air. Nah, perubahan seperti itu dinama-
kan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat
menimbulkan benda baru dan sifat perubahannya tetap. Mari, kita
lakukan kegiatan 8.4, agar lebih jelas!

Apa yang kamu temukan dari kegiatan di atas? Apakah terlihat wujud
baru dalam pemanasan dan pendinginan gula? Dapatkah gula yang
telah mencair kembali ke wujud semula?

Dalam kegiatan 8.4, gula akan mencair dan berubah warna. Setelah
dingin, lama kelamaan gula akan mengeras. Rasanya tetap manis.
Namun, gula tidak dapat kembali seperti wujud semula.

Alat dan Bahan:

- Cawan
- Pembakar spiritus
- Kaki tiga
- Gula pasir 1 sendok

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Panaskan gula  pasir hingga men-
cair dan berubah menjadi hitam.

2. Ambillah sedikit dan cicipilah!

i i an e a a

Amatilah buah yang telah membusuk! Dapatkah buah tersebut kem-
bali menjadi segar dan enak dimakan? Amatilah juga nasi yang  di-
masak oleh ibumu! Dari apakah nasi berasal, dan setelah masak,
dapatkah  kembali berubah ke bentuk semula?

Gambar 8.9
Langkah-langkah kegiatan 8.4
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1. Perubahan benda dari satu wujud ke wujud lain adalah sebagai
berikut.

2. Perubahan suhu (panas dan dingin) dapat menyebabkan
perubahan wujud suatu benda.

3. Perubahan fisika  atau perubahan wujud yang dapat bolak-
balik yaitu perubahan benda yang tidak menghasilkan benda
baru dan sifat perubahannya tidak tetap (sementara).

4. Perubahan kimia atau perubahan wujud yang tidak dapat
bolak-balik yaitu  perubahan benda yang menghasilkan benda
baru dan sifat perubahannya tetap.

Mengapa es krim cepat sekali mencair di lidahmu?
Perubahan wujud apakah yang terjadi?

Kalau kamu mempelajari bab ini dengan baik, tentu kamu bisa
menjawab pertanyaan di atas, bukan?

Adakah manfaat lain yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?
Coba tuliskan pada buku catatanmu!
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4. Seorang anak memasukkan
cetakan es berisi air ke dalam
freezer. Kemudian didiamkan
selama beberapa jam.

Perubahan wujud benda yang
ingin ditunjukkan pada gambar
di samping adalah ... .
a. cair ke gas
b. cair ke padat
c. padat ke cair
d. cair ke cair

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut ... .

a. menguap c. mengembun
b. mencair d. membeku

2. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut ... .

a. mengembun c. mencair
b. menguap d. menyublim

3. Kapur barus di dalam lemari pakaian lama-kelamaan akan habis
karena ... .

a. mengembun c. menyublim
b. menguap d. mencair

5. Contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi gas adalah
... .

a. kertas dibakar c. kapur barus di lemari
b. lilin dibakar d. minyak pengharum di ruangan
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6. Peristiwa berikut yang merupakan perubahan fisika adalah ... .

a. pelarutan gula c. besi berkarat
b. penyetruman aki d. kayu dibakar

7. Air yang direbus terus-menerus, lama-kelamaan habis. Peristiwa
ini dinamakan ... .

a. mengembun c. menguap
b. mencair d. meleleh

8. Lilin dibakar akan meleleh. Seketika setelah terkena udara, lelehan
lilin tersebut membeku lagi. Peristiwa ini termasuk perubahan ... .

a. fisika c. biologi
b. tetap d. kimia

9. Gula pasir bila dipanaskan akan mengalami perubahan ... .

a. kimia c. fisika
b. biologi d. tetap

10. Perhatikan gambar berikut!

Gula akan lebih cepat larut jika dimasukkan dalam gelas ... .

a. c.

b. d.
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Benda dapat mengalami perubahan ______ ketika dipanaskan atau
didinginkan. Sebelum lilin yang dibakar, lilin berwujud ______,
ketika meleleh berwujud ______, dan ketika lelehan lilin mendingin
berwujud ______. Peristiwa ini disebut ______ karena lilin berwujud
seperti keadaan semula.

2. Perubahan wujud dari padat menjadi ______ disebut menyublim,
misalnya pada ______. Peristiwa perubahan wujud dari ______
menjadi ______ disebut mencair, misalnya pada ______. Peristiwa
perubahan wujud dari cair menjadi ______ disebut ______, misal-
nya pada air yang dimasukkan dalam freezer. Embun merupakan
contoh peristiwa perubahan wujud dari ______ menjadi ______.

3. Perubahan wujud dapat balik disebut perubahan ______, misalnya
______. Sifat ini dimanfaatkan petani garam untuk mendapatkan
garam. Mereka mengggunakan panas matahari untuk ______ air
laut sehingga terbentuk ______.

4. Perubahan wujud yang tidak dapat balik disebut ______. Pada
perubahan ini, akan menimbulkan ______ dan sifat perubahannya
______. Peristiwa ini terjadi pada ______ dan ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Gula yang dipanaskan akan berubah warnanya menjadi kehitaman.
Apa yang kamu rasakan ketika gula tadi menjadi hitam? Apakah
rasanya tetap manis? Perubahan apa yang terjadi?
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Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
menjelaskan hubungan antara sifat bahan dan kegunaannya;
mengumpulkan informasi mengenai hubungan sifat bahan dan keguna-
annya.

Tujuan pembelajaran

terdiri dari

Plastik

Ringan, elastis, tidak
berkarat, tidak

menghantarkan listrik.

Aluminium

Bahan Penyusun Benda

Ringan, kuat, mudah
menghantarkan

panas.

Gas
hidrogen

Jas hujan, ember,
gayung, pembungkus

makanan.
Alat masak:
wajan, panci

Ringan

Pengisi balon
udara

sifatnya

digunakan
pada

sifatnya

digunakan
pada

digunakan
sebagai

sifatnya
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Kita telah mempelajari sifat benda dan perubahan wujudnya. Lalu,
bagaimana kita memanfaatkan benda-benda tersebut? Apakah sifat
benda mempengaruhi penggunaannya? Mari kita lanjutkan pem-
bahasan kita! Sebelumnya, amati dan pikirkan gambar berikut!

Gambar 9.1
Penggunaan suatu benda didasarkan pada sifat yang dimiliki benda itu

Apa yang kamu rasakan seandainya
bantal dan gulingmu terbuat dari besi?

Apa yang terjadi seandainya
penggorengan terbuat dari kayu?

Amati dan Pikirkan!

Terbuat dari apakah bantal dan gulingmu? Bantal dan guling terbuat
dari kapuk dan busa. Kapuk dan busa dilapisi dengan kain katun. Kapuk
dan busa bersifat lembut dan empuk. Bayangkan jika bantal dan guling-
mu terbuat dari besi! Tentu kamu tidak bisa tidur, bukan?

Berbagai alat memasak dibuat dari bahan tahan api. Wajan dan panci
terbuat dari aluminium. Logam aluminium bersifat mudah menghantar-
kan panas. Aluminium juga ringan dan antikarat. Apa yang akan terjadi
jika alat memasakmu terbuat dari plastik atau kayu? Tentu sangat ber-
bahaya, bukan?

Dalam kehidupan sehari-hari, benda digunakan berdasarkan sifat-
sifatnya. Coba kamu amati berbagai kegiatan di sekitarmu! Dalam se-
tiap kegiatan tentu digunakan berbagai jenis peralatan, bukan? Kamu
menyiram bunga dengan air. Di mana kamu menempatkan air? Air
ditempatkan dalam ember plastik. Mengapa ember dibuat dari plastik?
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Gambar 9.2 Berbagai macam benda dari plastik

Plastik tidak mudah rusak seperti kayu dan kertas. Plastik juga tidak
berkarat seperti besi. Plastik kuat, ringan, tidak tembus air, dan dapat
dibuat dalam berbagai bentuk. Banyak benda dibuat dari plastik,
misalnya: jas hujan, gayung air, pembungkus makanan, tas, map, sikat
gigi, cangkir, dan lain-lain. Plastik tidak dapat menghantarkan listrik,
sehingga digunakan untuk menutup kabel dan membuat stop kontak.

Perhatikan orang yang membangun rumah! Bahan apakah yang
dipilih? Beberapa jenis benda digunakan sebagai bahan bangunan.
Misalnya batu, kayu, paku, aluminium, besi, juga baja. Batu digunakan
sebagai pondasi bangunan. Kayu digunakan sebagai tiang-tiang
bangunan. Batu bata digunakan sebagai pondasi dan dinding ba-
ngunan. Kerikil dicampur pasir dan semen untuk bahan adukan. Bahan
adukan ini digunakan untuk melapisi dinding. Benda-benda tersebut
digunakan karena sifatnya kuat dan keras.

Gambar 9.3 Berbagai macam benda untuk bahan bangunan
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Pembuatan jembatan memerlukan bahan yang kuat. Bahan apakah
itu? Ya, baja sifatnya kuat dan tahan karat. Hal ini supaya jembatan tidak
roboh saat dilalui kendaraan.

Terbuat dari apakah furnitur (mebel) di rumahmu? Lemari, kursi,
dan meja dibuat dari kayu jati. Selain kuat, kayu jati memiliki nilai seni
yang tinggi. Perhatikan guratan kayu pada furnitur di rumahmu! Guratan
kayu memberikan motif yang indah. Sifat kayu yang ringan memudah-
kan kita memindahkan furnitur tersebut.

Masih adakah jenis benda-benda lain yang kita gunakan berdasar-
kan sifat-sifatnya? Ya, ada! Misalnya air dan gas. Dalam keadaan tenang,
air selalu mempunyai permukaan yang datar. Tukang bangunan meng-
ukur kesamaan tinggi suatu tempat dengan memanfaatkan sifat air
tersebut. Bagaimana dengan gas? Salah satu jenis gas yang ringan ada-
lah gas hidrogen. Oleh penjual balon, jenis gas tersebut digunakan
untuk mengisi balon sehingga balon dapat melayang. Banyak lagi yang
masih dapat kita temukan, ayo kita cari!

Gambar 9.4
Tukang bangunan memanfaatkan

sifat permukaan air yang datar

Gambar 9.5
Penjual balon mengisi balon

dengan gas hidrogen yang ringan

Carilah!

Coba carilah contoh-contoh lain pemanfaatan benda berdasarkan
sifatnya. Salinlah tabel 9.1 di buku tulismu kemudian lengkapilah
tabel tersebut berdasarkan hasil temuanmu!
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Tabel 9.1  Penggunaan benda  menurut sifatnya

No. Nama Benda Jenis bahan              Alasan Penggunaan

1. Jas hujan Plastik Tidak tembus air, kuat, dan tahan lama

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dengan apa kamu menyeka keringatmu? Tentu dengan tisu, bukan?
Mengapa tisu digunakan untuk menyeka keringat?

Kalau kamu mempelajari bab ini dengan baik, tentu kamu bisa men-
jawab pertanyaan di atas, bukan?

Adakah manfaat lain yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?
Coba tuliskan pada buku catatanmu!

1. Pemilihan benda untuk pembuatan barang didasarkan pada
sifatnya.

2. Baja adalah benda padat yang sangat kuat. Baja digunakan
sebagai bahan pembuatan jembatan.

3. Plastik kuat, ringan, tidak tembus air, dan dapat dibuat dalam
berbagai bentuk. Plastik digunakan untuk jas hujan, gayung,
dan pembungkus makanan
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Bahan pembuat alat memasak adalah ... .

a. aluminium c. besi
b. kayu d. plastik

2. Kayu jati digunakan untuk membuat kursi dan meja. Hal ini karena
kayu jati bersifat ... .

a. tahan karat c. tidak tembus air
b. kuat dan ringan d. lentur

3. Penjual balon mengisi balonnya dengan gas ... .

a. hidrogen c. oksigen
b. karbon dioksida d. udara

B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Penggunaan suatu benda didasarkan pada  ______ benda tersebut.
Suatu barang dapat terdiri dari berbagai   campuran ______ benda.

2. Ember terbuat dari plastik. Pemilihan bahan pembuat ember itu
didasarkan pada sifat plastik, antara lain  ______ dan  ______.
Sedangkan pemilihan bahan pembuatan jembatan adalah  ______
karena kuat.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Penggunaan suatu benda tergantung pada sifat-sifat yang dimiliki-
nya. Kantung plastik untuk membungkus makanan atau minuman.
Mengapa plastik menjadi pilihan untuk membungkus makanan
atau minuman? Sifat-sifat apakah yang dimiliki plastik?

2. Perhatikan kelasmu! Terbuat dari apakah jendelanya? Jendela ter-
buat dari kaca, bukan plastik atau kayu. Sifat apakah yang dimiliki
kaca?
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Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajar mengajar, diharapkan kamu dapat:
menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya mengubah gerak suatu benda;
menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya mengubah bentuk suatu benda;
menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan suatu benda bila
dimasukkan ke dalam air.

Gaya

Gerak benda

dapat
mengubah

Bentuk benda

Dorongan Tarikan

dipengaruhi

Gaya di dalam air

Benda
tenggelam

Benda
melayang

Benda
terapung

menyebabkan
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Pernahkah kamu mengamati berbagai kegiatan yang terjadi sekitar-
mu? Tentu banyak hal dapat kamu lihat, bukan? Ada orang mendorong
meja, bersepeda, atau menarik gerobak. Mungkin juga kamu pernah
melakukan sebagian dari kegiatan di atas. Kekuatan atau kesanggupan
untuk melakukan berbagai kegiatan, dinamakan gaya.

Cobalah amati dan pikirkan gambar 10.1 berikut ini!

Gambar 10.1
Gaya memberi kemampuan benda untuk bergerak

Apa yang membuat becak, gerobak, meja, dan mobil-mobilan
dapat bergerak?

Amati dan Pikirkan!
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 Gaya merupakan kekuatan untuk melakukan berbagai kegiatan.
Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Gaya merupakan tarikan atau
dorongan yang dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya
tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan.

A.A.A.A.A. GaGaGaGaGayyyyya Mempenga Mempenga Mempenga Mempenga Mempengarararararuhi Geruhi Geruhi Geruhi Geruhi Gerak ak ak ak ak dandandandandan
Bentuk SuaBentuk SuaBentuk SuaBentuk SuaBentuk Suatu Bendatu Bendatu Bendatu Bendatu Benda

Bagaimana pengaruh gaya terhadap suatu benda? Marilah kita
lakukan kegiatan berikut ini!

Gambar 10.2
Bagan gaya mempengaruhi gerak dan bentuk benda

 Gerak benda Bentuk benda

Gaya

tarikan dan dorongan

Alat dan Bahan:

- Bola

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Pergilah ke halaman!

2. Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang!

3. Berkumpullah membentuk lingkaran!

4. Lakukan permainan lempar-tangkap bola!

Pertanyaan:

1. Apa yang terjadi ketika bola dilempar?

2. Apakah bola akan berhenti bergerak ketika ditangkap?

Kegiatan 1 .1

dapat mengubah
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Alat dan Bahan:

- Kelereng 2 buah

- Meja 2 buah

- Balok kayu untuk mengganjal

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Letakkan kedua meja secara berdampingan! Posisi kedua meja
berhimpit dengan dinding.

2. Buatlah salah satu meja menjadi miring! Caranya, ganjal kedua
kaki meja dengan balok pada salah satu sisinya! Lihat gambar
10.3!

3. Letakkan masing-masing kelereng pada setiap meja! Ajaklah
temanmu memegang salah satu kelereng pada meja lain!

4. Sentil kedua kelereng secara bersamaan! Perhatikan gerakan ke-
lereng tersebut!

Pertanyaan:

1. Kelereng mana yang lebih cepat bergerak? Mengapa?

Kegiatan 1 .

Gambar 10.3
Langkah-langkah kegiatan 10.2

b. Kelereng pada meja datar

a. Kelereng pada meja
yang dimiringkan
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Alat dan Bahan:

- Plastisin atau tanah liat secukupnya

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Ambil plastisin atau tanah liat!

2. Buatlah bentuk yang kamu inginkan (mobil, boneka)!

Gambar 10.4
Langkah-langkah kegiatan 10.3

Alat dan Bahan:

- Spons pencuci piring

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Ambil spons pencuci piring,
lalu tekan!

2. Amati apa yang terjadi!

Pertanyaan:

1. Apakah spons berubah
bentuk? Mengapa?

Kegiatan 1 .

Kegiatan 1 .4

Gambar 10.5
Ilustrasi kegiatan 10.4
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Bagaimana hasil kegiatan 10.1? Setelah diberi gaya, bola yang diam
akan berubah posisi. Perubahan posisi ini disebut gerak. Gaya yang
kamu berikan akan membuat bola bergerak. Nah, apa yang terjadi ke-
tika temanmu menangkap bola? Temanmu juga memberikan gaya se-
hingga bola itu berhenti.

Pengaruh gaya pada gerak benda juga kamu alami di kehidupanmu.
Bagaimana kamu membuka dan menutup pintu gerbang? Dengan
mendorong dan menariknya, bukan? Mendorong dan menarik pintu
gerbang diperlukan gaya.

Gambar 10.6
Untuk membuka menutup pintu gerbang diperlukan gaya
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Bagaimana hasil kegiatan 10.2? Bagaimana gerakan kedua kelereng
tersebut setelah disentil? Apakah kedua kelereng sampai ke dinding
secara bersamaan? Ataukah ada kelereng yang bergerak lebih cepat?
Mengapa kelereng yang satu bergerak lebih cepat dibandingkan yang
lain? Tentu ada gaya yang bekerja pada kelereng itu. Ternyata, gerak
benda pada bidang miring lebih cepat dibandingkan gerak benda pada
bidang datar. Ini menunjukkan gaya pada bidang miring lebih besar.

Bagaimana  hasil kegiatan 10.3? Bentuk apakah yang kamu buat?
Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, coba pikirkanlah! Gaya apa
yang digunakan untuk membentuk plastisin itu? Gaya tekan, bukan?
Gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk. Dengan gaya, kamu
dapat mengubah plastisin menjadi bentuk yang kamu suka.

Bagaimana  hasil kegiatan 10.4? Apa yang terjadi ketika kamu me-
nekan spons itu? Ya, gaya dapat membuat benda berubah bentuknya.
Bukankah setiap hari kamu melihat bagaimana gaya mengubah bentuk
benda? Misalnya, ketika kamu memukul kaleng dengan palu. Kaleng
yang bentuknya bagus menjadi penyok, bukan?
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BBBBB..... Gaya di dalam AirGaya di dalam AirGaya di dalam AirGaya di dalam AirGaya di dalam Air

Mengapa kalau kita berenang
badan terasa ringan? Hal ini kare-
na benda mendapat gaya ke atas
oleh air. Besarnya gaya ke atas
sama dengan jumlah air yang di-
desak oleh benda  yang masuk ke
dalam air. Itu sebabnya badan kita
terasa lebih ringan ketika bere-
nang.

Archimedes menemukan pengaruh gaya ke atas oleh air tersebut.
Siapakah Archimedes itu? Archimedes adalah ilmuwan dari Yunani. Ia
mencetuskan Hukum Archimedes. Bunyi Hukum Archimedes adalah:
sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat
cair, akan mendapat gaya ke atas. Gaya ke atas itu besarnya sama
dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Berdasarkan
Hukum Archimedes, kemudian dikenal istilah benda terapung, me-
layang, dan tenggelam. Mari kita pelajari prinsip tersebut dengan
melakukan kegiatan berikut!

Alat dan Bahan:

- Sebuah gelas dan sendok pengaduk
- telur ayam mentah
- Garam dan air secukupnya

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Isi gelas dengan air! Masukkanlah telur ayam pelan-pelan! Bagai-
manakah posisi telur ayam tersebut dalam air?

2. Tambahkan + 2 sendok makan garam ke dalam gelas tersebut!
Aduklah perlahan-lahan hingga garam larut! Bagaimanakah po-
sisi telur ayam tersebut?

3. Tambahkan lagi + 4 sendok garam ke dalam gelas! Aduk kembali
hingga larut! Lihat kembali! Bagaimanakah posisi telur tersebut?

Gambar 10.7 Berenang

Kegiatan 1 .

S
um

be
r:

 D
ok

um
en

 p
en

er
bi

t, 
20

07
.



Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 4 SD/MI

116116116116116

a. telur tenggelam

Gambar 10.8
Peristiwa dalam kegiatan 10.5

Apakah hasil yang kamu lihat dari kegiatan 10.5? Apabila kegiatan-
mu berhasil, kamu akan melihat tiga peristiwa yang berbeda. Peristiwa
telur tenggelam, melayang, dan terapung. Ketiga peristiwa tersebut,
dipengaruhi oleh jumlah garam yang kamu masukkan ke dalam air.
Coba perhatikan gambar 10.8!

- Pada saat telur tenggelam berarti berat telur lebih besar dari gaya
ke atas air.

- Pada saat telur melayang berarti berat telur sama dengan gaya ke
atas air.

- Pada saat telur terapung berarti berat telur lebih kecil dari gaya ke
atas air.

Temuan Archimedes ini lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Galangan kapal, jembatan ponton, dan kapal selam menerapkan
prinsip Hukum Archimedes. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain
dari penerapan Hukum Archimedes?

b. telur melayang c. telur mengapung S
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a. galangan kapal b. jembatan ponton c. kapal selam

Gambar 10.9
Alat-alat yang menerapkan Hukum Archimedes.
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Mengapa kelereng yang kamu sentil dapat bergerak?

Mengapa kapal yang terbuat dari besi bisa terapung di laut?

Kalau kamu mempelajari bab ini dengan baik, tentu kamu bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, bukan?

Adakah manfaat lain yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?
Coba tuliskan pada buku catatanmu!

1. Gaya adalah kekuatan untuk menarik atau mendorong suatu
benda

2. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat menyebabkan:
benda yang diam menjadi bergerak; benda yang bergerak
menjadi diam; dan perubahan bentuk benda

3. Hukum Archimedes: Sebuah benda yang dicelupkan se-
bagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mendapat gaya ke
atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak
oleh benda tersebut.

4. Benda dalam air akan terapung apabila: berat jenis benda lebih
kecil dari berat jenis air.

5. Benda dalam air akan melayang apabila: berat jenis benda
sama dengan berat jenis air.

6. Benda  dalam air akan tenggelam apabila: berat jenis benda
lebih besar daripada berat jenis air.

7. Contoh alat yang menggunakan Hukum Archimedes: kapal
laut, kapal selam, galangan kapal, dan jembatan ponton.

Carilah contoh-contoh lain dari penerapan Hukum Archimedes.
Tuliskan dalam buku tugasmu!

Tugas Rumah
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Kekuatan untuk mendorong atau menarik suatu benda disebut ... .
a. gaya c. usaha
b. energi d. pesawat

2. Di bawah ini kegiatan yang tidak menunjukkan adanya gaya adalah
... .
a. c.

b. d.

3. Di bawah ini yang tidak termasuk pengaruh gaya adalah ... .
a. botol plastik menjadi lekuk-lekuk setelah ditekan
b. mobil berjalan setelah didorong
c. mobil bergerak berhenti setelah ditahan dari arah berlawanan
d. kayu menjadi  lapuk setelah didiamkan  beberapa lama

4. Perubahan yang terjadi ketika kamu menekan balon berisi udara
adalah ... .
a. perubahan warna c. perubahan gerak
b. perubahan bentuk d. perubahan massa
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5. Pintu gerbang yang didorong  akan ber-
gerak. Kegiatan itu menunjukkan ... .
a. perubahan arah gerak
b. perubahan massa
c. perubahan bentuk
d. perubahan warna

6. Berat suatu benda di udara lebih besar daripada berat benda di
dalam air. Penyebabnya adalah ... .
a. di dalam air terjadi gaya ke atas terhadap benda tersebut
b. di dalam air terjadi penambahan berat
c. di udara terjadi gesekan dengan udara
d. pengaruh gravitasi bumi yang kuat di udara

7. Sebuah benda sebagian atau seluruhnya dicelupkan ke dalam air.
Benda tersebut akan mendapat gaya tekanan ke atas sebesar berat
zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Pernyataan itu adalah
bunyi hukum ... .
a. Kapilaritas c. Pascal
b. Bejana Berhubungan d. Archimedes

8. Peralatan yang tidak bekerja berdasarkan Hukum Archimedes
adalah ... .
a. kapal selam c. galangan kapal
b. jembatan ponton d. pompa air

9. Benda terapung di air karena ... .
a. berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis air
b. berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis air
c. berat jenis benda sama dengan berat jenis air
d. berat benda lebih besar daripada berat air

10. Benda melayang di air karena ... .
a. berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis air
b. berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis air
c. berat jenis benda sama dengan berat jenis air
d. berat benda lebih besar daripada berat air
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Kekuatan atau kesanggupan untuk melakukan berbagai kegiatan
disebut  ______ dan untuk mewujudkannya diperlukan ______.
Gaya dapat berupa  ______ dan  ______.

2. Bola yang diberi  ______, maka bola itu akan berpindah tempat.
Perpindahan tempat disebut juga  ______. Ketika bola itu ditangkap,
bola akan berhenti. Untuk menghentikan gerak bola juga diperlu-
kan ______. Hal ini menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi
______.

3. Plastisin,  tanah liat, atau adonan kue dapat kamu bentuk menjadi
berbagai bentuk benda yang kamu suka. Ini menunjukkan bahwa
gaya mempengaruhi ______.

4. Benda yang berada di dalam air terasa lebih ringan karena men-
dapatkan ______ gaya ke atas. Prinsip ini dikemukakan oleh  ______
dan dikenal sebagai  ______.  Dengan adanya gaya ke atas, sebuah
benda dapat  ______,  ______, atau  ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Kamu memasukkan telur mentah ke dalam gelas. Telur itu me-
ngapung dalam air. Ketika kamu menambahkan garam, telur akan
melayang dan akhirnya tenggelam. Mengapa telur tenggelam?
Apa pengaruh garam yang kamu tambahkan?

2. Ibu membeli sekantung telur puyuh. Ibu ingin mengecek apakah
telur-telur tersebut masih bagus atau tidak. Lalu, ibu memasukkan
telur-telur itu ke dalam air. Ternyata, ada telur yang tenggelam dan
ada yang terapung.

a. Manakah telur yang masih baik?

b. Manakah telur yang sudah busuk?

Mengapa demikian?
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Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajar mengajar, diharapkan kamu dapat:
mengidentifikasi sumber energi panas dan menunjukkan adanya perpin-
dahan panas;
mengidentifikasi sumber energi bunyi;
membuktikan bahwa bunyi dapat merambat dan dipantulkan.

Energi

Energi bunyi

meliputi

Energi panas

Matahari, api
unggun, kompor

yang menyala

Panas dapat berpindah dari
satu tempat ke tempat lain

Konduksi

Konveksi

radiasi

Dapat merambat
dan dipantulkan

sumbernya
dari

Benda yang
bergetar.

sifat

sumbernya
dari sifat

dengan cara
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Apa yang kamu rasakan ketika matahari bersinar terik? Kamu me-
rasakan panas, bukan? Selain panas, apa yang kamu rasakan? Kamu
dapat melihat sekelilingmu karena ada cahaya matahari. Kamu tidak
akan takut dengan keadaan di sekelilingmu. Berbeda dengan keadaan
di malam hari, tidak ada lampu. Gelap gulita, bukan?

Lalu, apakah panas dan cahaya itu? Panas dan cahaya merupakan
bentuk dari energi. Kamu dapat merasakannya secara langsung.
Adakah bentuk energi yang tidak dapat dirasakan secara langsung?
Amati dan pikirkan gambar 11. 1 berikut!

Gambar 11.1
Berbagai macam bentuk energi

Amati dan Pikirkan!
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Ingat kembali pelajaran mengenai bentuk energi di kelas 3! Dapat-
kah kamu menyebutkannya? Perhatikan bagan berikut untuk me-
ngingatnya!

Energi

Listrik

Panas

Suara

Gerak

Kimia

Nuklir

Potensial

Cahaya

Gambar 11.2
Bagan bentuk-bentuk energi

Energi tidak memiliki ruang dan massa. Energi memiliki bentuk.
Bentuk energi dapat dibedakan menjadi energi yang dapat langsung
digunakan dan energi yang tersimpan. Energi yang dapat langsung
digunakan adalah energi panas, cahaya, bunyi, listrik, dan kinetik. Energi
yang tersimpan adalah energi yang harus diubah ke bentuk lain se-
belum dapat digunakan. Energi yang tersimpan adalah energi kimia,
nuklir, dan potensial.

Mengapa energi kimia dikatakan sebagai energi yang tersimpan?
Apa sajakah bentuk energi yang tersimpan? Makanan dan bahan bakar
merupakan contoh energi yang tersimpan. Makanan tidak dapat di-
gunakan langsung untuk mendapatkan energi. Makanan harus diubah
dulu menjadi energi yang dapat langsung digunakan.

Sekarang, kamu akan belajar tentang energi panas dan bunyi. Kamu
akan mengetahui darimana energi itu berasal. Kamu juga akan me-
ngetahui sifat dan manfaat energi tersebut.
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A.A.A.A.A. EnerEnerEnerEnerEnergi Pgi Pgi Pgi Pgi Panasanasanasanasanas

Energi panas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup.
Setiap hari kita dapat merasakan dan memerlukan energi panas
tersebut. Dari manakah panas tersebut?

1.1.1.1.1. Sumber energi panasSumber energi panasSumber energi panasSumber energi panasSumber energi panas

Dari manakah kita bisa mem-
peroleh panas? Coba kamu gosok-
gosokkan kedua tanganmu! Apa
yang kamu rasakan? Terasa ha-
ngat, bukan? Apa kesimpulanmu?
Ternyata, gaya gesek bisa menim-
bulkan panas.

Tahukah kamu apa sumber
panas terbesar di alam ini? Ya,
matahari! Tanpa matahari, tidak
ada kehidupan di alam ini. Mengapa demikian? Selain panas, matahari
juga memancarkan sinarnya. Sinar matahari penting bagi tumbuhan
hijau untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis, yaitu oksigen diperlukan
makhluk hidup untuk bernapas. Karena peranannya yang sangat pen-
ting bagi kehidupan, maka matahari disebut sumber energi utama.

Apakah kegunaan matahari dalam kehidupan sehari-hari? Panas
matahari pagi diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Panas matahari
juga berguna untuk mengeringkan pakaian, ikan asin, dan tanaman
pangan.

Gambar 11.3
Gesekan menghasilkan energi panas

Gambar 11.4
Proses pengeringan memerlukan panas matahari
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Selain gesekan dan matahari, dapatkah kamu menyebutkan sum-
ber panas lainnya? Panas dapat berasal dari api unggun, kompor yang
menyala, bahkan lampu yang berpijar.

2.2.2.2.2. PPPPPenghantarenghantarenghantarenghantarenghantaran panasan panasan panasan panasan panas

Bagaimanakah sifat-sifat panas itu? Panas dapat berpindah dari
satu tempat ke tempat lain. Ketika dua benda saling bersentuhan, panas
akan berpindah. Perpindahan panas terjadi dari benda yang panas ke
benda yang dingin. Penghantaran panas dapat terjadi dengan tiga cara,
yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.

Alat dan Bahan:

- Gelas

- Sendok logam dan sendok plastik

- Termos berisi air panas

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Ambillah gelas dan tuangkan air
panas ke dalamnya!

2. Masukkan sendok logam dan
plastik ke dalamnya!

3. Peganglah kedua sendok itu. Apa
yang kamu rasakan?

Gambar 11.6
Langkah-langkah kegiatan 11.1

Penghantaran panas

Konduksi Konveksi Radiasi

Apa kamu ingin tahu lebih dalam tentang konduksi, konveksi, dan
radiasi? Mari lakukan kegiatan-kegiatan berikutini!

Gambar 11.5
Bagan penghantaran panas

Kegiatan 11.1

sendok
logam

sendok
plastik

dapat terjadi dengan
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Pada kegiatan 11.1 terjadi perpindahan panas melalui sendok
logam. Perpindahan panas dengan cara seperti ini disebut konduksi.
Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Peng-
hantaran panas secara konduksi terjadi melalui benda padat. Per-
pindahan ini tidak diikuti oleh perpindahan benda yang dipanaskan.

Sendok plastik yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas
tidak ikut menjadi panas. Mengapa? Sendok plastik tidak dapat meng-
hantarkan panas. Oleh karena itu, sendok plastik disebut isolator.

Lalu, bagaimana jika yang dimasukkan dalam air panas itu berbagai
jenis logam? Apakah masing-masing logam akan berbeda panasnya?
Ternyata, ada logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik

Alat dan Bahan:

- Lilin

- Korek api

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Nyalakan lilin!

2. Rasakan panas di sekelilingnya!
Gambar 11.7

Ilustrasi kegiatan 11.2

Alat dan Bahan:

- Panas matahari

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Pergilah ke luar kelas!

2. Berdirilah di halaman terbuka dan rasakan hangatnya panas
matahari!

Kegiatan 11.

Kegiatan 11.
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sekali. Logam itu adalah perak, emas, dan tembaga. Ada pula logam
yang kurang baik menghantarkan panas. Besi penghantar panas yang
kurang baik dibandingkan tembaga, perak, dan emas.

Kamu telah mengetahui bahwa ada benda yang berfungsi sebagai
konduktor dan isolator. Apakah fungsi benda yang bersifat sebagai
konduktor dan isolator itu?

Terbuat dari apakah panci dan wajan ibumu? Dari logam, bukan?
Ya, logam adalah konduktor panas yang baik. Lalu, terbuat dari apakah
gagang panci tersebut? Dari plastik atau kayu, bukan? Plastik dan kayu
adalah isolator.

Terbuat dari apakah termos pendingin makanan? Dari plastik,
bukan? Plastik adalah konduktor panas yang buruk, namun isolator
yang baik. Plastik mencegah kehilangan panas dari dalam kotak ma-
kanan tersebut.

Gambar 11.8
Wajan dan panci terbuat dari logam yang merupakan konduktor panas

Pada kegiatan 11.2, perpindahan panas terjadi secara konveksi.
Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada benda cair dan gas.
Konveksi adalah perpindahan panas dari satu tempat ke tempat lain
melalui benda tersebut. Perpindahan panas secara konveksi tidak ter-
jadi pada benda padat.

Bagaimana perpindahan panas oleh lilin yang menyala? Apakah
dapat dikatakan sebagai konveksi? Ketika lilin belum dinyalakan, udara
di sekelilingnya tidak terasa panas. Ketika lilin menyala terjadi per-
pindahan panas melalui udara. Panas dari lilin akan menyebar ke udara.
Di sini terjadi perpindahan panas sehingga kita dapat merasakannya.
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Apa manfaat kita mengetahui perpindahan panas secara konveksi?
Perpindahan panas secara konveksi dimanfaatkan pada pemakaian AC
(Air Conditioning). Udara dingin yang keluar dari AC akan mengalir
menuju atap. Dengan demikian, udara di dalam ruangan tetap sejuk.

Prinsip pendinginan udara ini dapat pula diterapkan ketika terjadi
kebakaran. Asap dan panas akan memenuhi ruangan. Karena prinsip
konveksi, udara panas bergerak menuju ke atas. Saat terjadi kebakaran
sebaiknya kita menunduk dan merangkak keluar. Hal ini agar kita men-
dapatkan cukup oksigen dan udara yang lebih dingin.

Coba ingat kembali kegiatan 11.3! Perpindahan panas matahari
ke bumi terjadi secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa
perantara. Oleh karena itu, radiasi dapat terjadi di ruang hampa udara.

Untuk apakah kita mengetahui perpindahan panas secara radiasi?
Radiasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal pemilihan
warna benda. Apa maksudnya?

Coba pergilah ke luar kelas ketika hari panas! Lalu, perhatikan warna
bajumu! Jika warna bajumu terang, kamu tidak akan kepanasan.
Mengapa? Warna cerah tidak menyerap panas matahari secara ber-
lebihan. Berbeda dengan baju warna gelap. Baju berwarna gelap akan
menyerap panas matahari lebih banyak. Akibatnya, kamu akan merasa
kepanasan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh lainnya?

Gambar 11.9
Ketika terjadi kebakaran, sebaiknya kita menunduk dan merangkak keluar.
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BBBBB..... EnerEnerEnerEnerEnergi Bunyigi Bunyigi Bunyigi Bunyigi Bunyi

Setiap saat kita dapat mendengar berbagai macam bunyi. Ada
bunyi yang enak didengar, tapi ada juga bunyi yang bising. Bunyi yang
enak didengar, misalnya: bunyi alat musik yang dimainkan dengan baik,
bunyi kicauan burung, suara nyanyian yang merdu, dan lain-lain. Bunyi
yang membuat bising, misalnya suara pesawat yang terbang rendah,
suara teriakan, keributan, dan lain sebagainya. Apakah penyebab suatu
benda bisa mengeluarkan bunyi?

1.1.1.1.1. Sumber bunyiSumber bunyiSumber bunyiSumber bunyiSumber bunyi

Apakah sebenarnya penyebab timbulnya bunyi? Apakah setiap
benda dapat menimbulkan bunyi? Coba amati dan pikirkan terlebih
dahulu beberapa gambar di bawah ini!

Ingin tahu lebih jauh tentang bunyi? Mari kita lakukan kegiatan 11.4
berikut ini!

Apa penyebab timbulnya bunyi? Amatilah berbagai gambar di
bawah ini! Bagaimanakah cara alat musik tersebut dibunyikan?

Gambar 11.10
Berbagai jenis alat musik

Amati dan Pikirkan!
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Alat dan Bahan:

- lonceng dan garpu tala

- bejana berisi air

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Pukullah lonceng hingga ber-
bunyi! Sementara lonceng
berbunyi, sentuhlah lonceng
ter-\sebut dengan perlahan!
Apakah yang kamu rasakan?

2. Letakkan jari-jarimu menem-
pel pada tenggorokanmu, dan
bernyanyilah! Apakah yang
kamu rasakan?

3. Ambil dan getarkanlah garpu
tala! Apakah kamu mende-
ngar bunyi? Dapatkah kamu
melihat ujung garpu tala yang
bergetar? Jika tidak, masuk-
kanlah garpu tala tersebut  ke
dalam bejana berisi air se-
ketika setelah kamu getarkan!
Apakah yang kamu lihat? Pe-
gang dan tahanlah sehingga
garpu tala berhenti bergetar!
Apakah kamu masih mende-
ngar bunyi? Gambar 11.11

Langkah-langkah kegiatan 11.4

a. lonceng
yang dipukul

b. memegang
leher saat
bernyanyi

c. garpu tala digetarkan

Kegiatan 11.4

Ketika lonceng kamu pukul, kamu akan mendengar bunyi. Demi-
kian pula ketika kamu getarkan garpu tala. Sebaliknya ketika lonceng
dan garpu tala berhenti bergetar, kamu tidak lagi mendengar bunyi.
Ketika kamu berbicara atau bernyanyi, kamu juga mendapatkan bahwa
tenggorokanmu bergetar. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi
ditimbulkan oleh benda yang bergetar.
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2.2.2.2.2. Bunyi daBunyi daBunyi daBunyi daBunyi dapapapapapat mert mert mert mert merambaambaambaambaambat dan dipantulkt dan dipantulkt dan dipantulkt dan dipantulkt dan dipantulkananananan

Untuk dapat membuktikan bahwa bunyi merambat, lakukan kegiat-
an berikut!

Kegiatan 11.

Alat dan Bahan:

- Dua buah kotak korek api

- Seutas tali sepanjang 5 m

- Batang korek api

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Lubangi kotak korek api pada bagian tengahnya!

2. Masukkan batang korek api dan ikatkan tali pada batang korek
api! (Perhatikan gambar).

Dari kegiatan di atas, kamu mendapatkan bahwa bunyi dapat me-
rambat melalui seutas tali. Tali adalah benda padat. Jadi, bunyi dapat
merambat melalui benda padat.

Apakah bunyi dapat merambat melalui benda cair dan gas? Ya,
bunyi dapat merambat melalui benda cair dan gas. Ketika suatu benda
bergetar, udara di sekelilingnya juga ikut bergetar. Hal ini menunjukkan
bahwa benda gas yakni udara berperan dalam perambatan bunyi.

Gambar 11.12 Langkah-langkah kegiatan 11.5

3. Rentangkan tali dan berbicaralah kepada temanmu di seberang!

4. Apakah kamu dapat mendengar suara temanmu?
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Sekarang, mari kita selidiki perambatan bunyi melalui benda cair.

Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ketika kamu jatuhkan
batu ke air, akan terlihat gelombang-gelombang, bukan? Kamu juga
masih bisa mendengar suara bunyi batu jatuh ke dalam air, bukan?

Dari serangkaian kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa bunyi
dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kecepatan pe-
rambatan bunyi melalui berbagai jenis benda, tidak sama. Berdasarkan
penelitian para ahli, bunyi merambat lebih cepat melalui benda padat,
dibandingkan benda cair dan gas.

Apakah bunyi dapat merambat di ruang hampa udara? Bunyi tidak
dapat merambat di ruang hampa udara. Hal ini karena tidak ada udara
sebagai medium untuk merambatnya bunyi.

Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi yang memantul akan
terdengar lebih keras. Pernahkah kamu berbicara di dalam kamar
kosong yang tertutup? Bunyi yang kamu keluarkan akan mengenai
dinding-dinding kamar. Bunyi itu dipantulkan sehingga suara yang ter-
dengar menjadi lebih kuat.

Bunyi yang diserap akan terdengar lebih lirih. Pernahkah kalian ma-
suk ke dalam studio musik? Perhatikan dinding dan lantainya! Mengapa
dinding dan lantainya dialasi dengan karpet? Apakah fungsi karpet itu?
Karpet yang dipasang di studio musik berfungsi sebagai peredam
bunyi sehingga bunyi yang ditimbulkan tidak gaduh.

Kegiatan 11.

Alat dan Bahan:

- Satu buah ember berisi air

- Batu

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Masukkan satu buah batu ke
dalam ember!

2. Perhatikan apa yang terjadi!

3. Apakah kamu dapat mende-
ngar bunyi batu dijatuhkan?

Gambar 11.13
Langkah-langkah kegiatan 11.6



Bab 11 Energi

133133133133133

Kamu ingin meminum cepat susu panasmu. Wadah apa
yang kamu pilih agar susu panasmu menjadi lebih cepat
dingin. Apakah cangkir kecil, gelas yang tinggi, ataukah
gelas yang bertutup?

Kalau kamu mempelajari bab ini dengan baik, tentu kamu bisa
menjawab pertanyaan di atas, bukan?

Adakah manfaat lain yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?
Coba tuliskan pada buku catatanmu!

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja.

2. Beberapa bentuk energi antara lain: energi panas, energi listrik,
energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi potensial,
energi kimia, dan energi nuklir.

3. Energi panas dapat dihantarkan dengan cara konduksi, kon-
veksi, dan radiasi.

4. Konduksi merupakan perpindahan panas yang terjadi pada
benda padat dan tidak diikuti benda.

5. Konveksi terjadi dari satu tempat ke tempat lain dan terjadi pada
benda gas dan cair.

6. Radiasi adalah perpindahan panas melalui ruang hampa dan
memancar ke segala arah. Konveksi dan radiasi tidak terjadi
pada benda padat.

7. Bunyi adalah salah satu bentuk energi.

8. Penyebab timbulnya bunyi adalah: ada benda yang bergetar
dan ada medium atau jalan bunyi.

9. Bunyi dapat merambat pada medium padat, cair, dan gas.

10. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap.



Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 4 SD/MI

134134134134134

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Berikut ini yang merupakan sumber energi panas adalah ... .
a. api unggun
b. makanan
c. gitar yang dipetik
d. kipas angin

2. Sumber energi utama di bumi adalah ... .
a. awan
b. matahari
c. nuklir
d. panas bumi

3. Bahan yang mudah menghantarkan listrik adalah ... .
a. kayu
b. plastik
c. kertas
d. tembaga

4. Perpindahan panas saat logam dipanaskan terjadi secara ... .
a. radiasi c. konduksi
b. konveksi d. isolasi

5. Perpindahan panas melalui suatu zat diiringi zat perantara disebut
... .
a. radiasi c. konduksi
b. konveksi d. isolasi
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6. Perpindahan panas secara radiasi ditunjukkan oleh ... .
a. panas air yang direbus
b. pegangan ujung sendok sayur yang panas
c. panas matahari menyinari bumi
d. panci yang panas

7. Perpindahan panas pada gambar ini terjadi secara ... .

a. radiasi
b. konveksi
c. konduksi
d. isolasi

8. Bunyi dapat terjadi jika ada ... .
a. sumber bunyi
b. telinga
c. pendengar
d. listrik

9. Perambatan bunyi paling cepat melalui ... .
a. benda padat
b. benda cair
c. benda gas
d. ruang hampa

10. Bunyi dapat diserap bila mengenai ... .
a. dinding
b. gabus
c. kayu
d. logam
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Ada berbagai macam bentuk energi, yaitu ______, ______, ______,
______, ______, ______, ______ dan ______. Namun, energi tidak
memiliki ______ dan ______. Energi yang tersimpan, misalnya
______, ______, dan ______. Energi yang dapat ______ digunakan
atau dirasakan misalnya ______, ______, energi cahaya, energi lis-
trik, dan energi panas.

2. Matahari adalah sumber energi ______. Bentuk energi yang dihasil-
kan oleh matahari adalah ______ dan ______. Energi tersebut dapat
dirasakan secara ______.

3. Makanan, baterai, dan aki merupakan bentuk energi ______. Di-
sebut demikian karena merupakan ______ yang harus ______ men-
jadi bentuk energi lain sebelum dapat digunakan.

4. Gesekan menghasilkan ______. Energi yang dihasilkan dapat
dihantarkan secara ______, ______, atau ______. Penghantaran pa-
nas melalui benda padat disebut ______, sedangkan ______ dan
______ dapat dihantarkan melalaui benda gas atau benda cair.

5. Benda yang bergetar menghasilkan ______ yang dapat kita dengar.
Bunyi dapat merambat melalui ______, ______, dan ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Jika kamu membeli makanan, seringkali makanan itu dikemas da-
lam kardus plastik atau biasa disebut styrofoam. Styrofoam terbuat
dari plastik berwarna putih dengan penutup yang rapat. Dengan
demikian, makanan dalam styrofoam tetap hangat. Bagaimana
styrofoam menjaga makanan tetap hangat? Hubungkan dengan
penghantaran panas yang telah kalian pelajari!
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Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajar mengajar, diharapkan kamu dapat:
mencari informasi berbagai sumber energi alternatif dan penggunaannya;
menjelaskan kelebihan dan kekuranagn energi alternatif.

Energi Alternatif

dapat diperoleh
dari

Matahari

Fotosintesis,
panel surya, dan

listrik tenaga
surya

Angin Panas bumi

Air

Bahan bakar
biomassa

Kincir angin
dan listrik

tenaga angin
Pembangkit
listrik tenaga
panas bumi

Pembangkit
listrik tenaga

air

Biogas dan
biodiesel

digunakan
untuk

digunakan
untuk

digunakan
untuk

digunakan
untuk

digunakan
untuk
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Bahan bakar apa yang digunakan ibumu saat memasak? Ibumu bisa
menggunakan minyak tanah atau gas elpiji. Mobil menggunakan bensin
agar bisa bergerak. Bus menggunakan bahan bakar solar. Minyak tanah,
gas elpiji, bensin, dan solar adalah sumber energi. Dari manakah bahan-
bahan itu berasal? Bahan-bahan itu berasal dari minyak bumi.

Minyak bumi adalah salah satu sumber energi yang tidak dapat
diperbarui. Mengapa? Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa jasad renik
yang mati dan tertimbun berjuta-juta tahun lamanya. Jika digunakan
secara terus-menerus, minyak bumi akan habis. Padahal, perlu waktu
berjuta-juta tahun untuk membentuknya.

Nah, adakah sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan? Bagai-
mana cara memanfaatkannya? Sebelumnya, amati dan pikirkan gam-
bar 12.1 berikut ini!

Sumber energi apa yang digunakan pada pemanas air di bawah
ini?

Gambar 12.1 Pemanas air

Amati dan Pikirkan!

Sumber energi alternatif digunakan untuk menggantikan peran
minyak bumi dan gas yang semakin menipis. Dengan sumber energi
alternatif, kekhawatiran akan kekurangan minyak bumi dan gas alam
dapat teratasi.  Beberapa sumber energi alternatif yang banyak diguna-
kan adalah matahari, angin, panas bumi, air, dan bahan bakar biomassa.
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A.A.A.A.A. EnerEnerEnerEnerEnergi Magi Magi Magi Magi Mataharitaharitaharitaharitahari

Matahari adalah sumber energi terbesar. Energi matahari ini sering
disebut energi solar. Matahari membantu tumbuh-tumbuhan meng-
olah makanannya (proses fotosintesis). Panas matahari juga membantu
proses pengeringan hasil panen, pembuatan garam, dan penguapan
air laut, air sungai, dan air danau sehingga terjadi hujan.

Energi matahari diperoleh tanpa harus membayar. Energi matahari
juga tidak menimbulkan polusi.  Namun, energi matahari hanya bisa
efektif digunakan pada siang hari.

Energi matahari dimanfaatkan untuk memanaskan air. Bagaimana
cara kerjanya? Amati gambar 12.2!

Gambar 12.2 Pemanas air tenaga surya

radiasi panas
matahari

air dalam pipa
mengalirkan

panas

tangki penyimpanan

lembar tembaga
yang digelapkan
menyerap panas
matahari

air hangat
terkumpul di
tangki

air dalam
kumparan
menghangatkan
air dalam tangki
penyimpanan

kaca

Energi panas ditangkap oleh suatu alat yang disebut panel surya.
Bagian atas panel surya dilapisi dengan kaca (gelas). Di bawah lapisan
gelas terdapat lapisan tembaga hitam. Lapisan tembaga ini menyerap
panas dengan baik. Di bawah lapisan tembaga terdapat pipa yang ber-
isi cairan. Cairan yang menjadi panas ini akan memanaskan air dalam
tangki.

Energi matahari dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga
listrik.  Listrik yang dibangkitkan dengan energi matahari, disebut listrik
tenaga surya. Kelemahan yang ditimbulkan oleh sumber energi alter-
natif ini adalah memerlukan lahan yang luas dan sejumlah besar sel-
sel solar.
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BBBBB..... EnerEnerEnerEnerEnergi Angingi Angingi Angingi Angingi Angin

Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena  adanya
perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan
tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Atau, dari daerah bersuhu
lebih rendah ke daerah bersuhu lebih tinggi.

Energi angin dapat diperoleh secara gratis dan tidak menimbulkan
polusi. Namun, jika tidak ada angin yang berhembus dengan kuat maka
turbin atau generator akan mati. Dengan demikian, pasokan energi yang
dihasilkan menjadi sedikit.

Bagaimana angin digunakan sebagai sumber energi pembangkit
listrik? Alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin adalah aero-
generator. Generator ini pada umumnya berbentuk menara. Pada pun-
cak menara dipasang kincir atau baling-baling. Baling-baling berputar
saat diterpa angin. Perputaran baling-baling inilah yang menyebabkan
generator menghasilkan listrik. Lihatlah gambar 12.4 berikut!

Secara sederhana, proses dan distribusi listrik tenaga surya dapat
digambarkan pada bagan berikut!

Gambar 12.3
Bagan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
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Gambar 12.4
Pembangkit Listrik Tenaga Angin

energi
angin

generator

keluaran energi

S
um

be
r:

 O
xf

or
d 

En
si

kl
op

ed
i P

el
aj

ar
 J

ili
d 

8,
20

05
.



Bab 12 Energi Alternatif

141141141141141

Apakah energi panas bumi itu?
Energi panas bumi adalah energi
panas yang berasal dari dalam
bumi. Energi panas bumi merupa-
kan  sumber energi yang dapat di-
perbarui. Energi ini hanya dapat
dimanfaatkan jika panas bumi ber-
ada di dekat permukaan bumi.

Bagaimanakah tenaga panas
bumi tersebut diproses? Mari kita
amati gambar 12.5!

Lima belas kilometer di bawah
permukaan bumi, terdapat sum-
ber energi panas bumi atau tenaga
geotermal. Suhu panas bumi
mencapai 420O Celcius atau lebih.
Panas tersebut dapat mengubah
air di bawah tanah menjadi uap pa-
nas. Uap panas itu akan menyem-
bur dan mampu menggerakkan
turbin. Turbin kemudian memutar
generator sehingga menghasilkan
listrik.

Gambar 12.5
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

DDDDD..... EnerEnerEnerEnerEnergi Airgi Airgi Airgi Airgi Air

Sejak zaman dahulu, air telah menyediakan tenaga untuk memenuhi
kebutuhan manusia. Dari zaman dahulu telah dibuat kincir-kincir air.
Tenaga gerakan kincir oleh air dapat digunakan untuk menggerakkan
berbagai alat, seperti penumbuk padi, alat untuk mengairi sawah, dan
lain-lain.

Ketika pengetahuan semakin maju, kincir air dapat digunakan se-
bagai pembangkit tenaga listrik. Sampai kini generator listrik tenaga
air menghasilkan sekitar 20% listrik di dunia. Air dari bendungan meng-
alir deras melalui kipas-kipas turbin raksasa. Besar tenaga yang dihasil-
kan tergantung pada ketinggian air. Coba kamu amati gambar  12.6!

uap yang dipakai
memutar generator

uap dipaksa
masuk

CCCCC..... EnerEnerEnerEnerEnergi Pgi Pgi Pgi Pgi Panas Bumi (Geotermal)anas Bumi (Geotermal)anas Bumi (Geotermal)anas Bumi (Geotermal)anas Bumi (Geotermal)

padas panas

air mendidih
mengalir melalui
retakan padas

air dingin
dipompa
masuk

lubang
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E.E.E.E.E. Bahan BakBahan BakBahan BakBahan BakBahan Bakar Biomassaar Biomassaar Biomassaar Biomassaar Biomassa

Tumbuhan dan hewan menghasilkan material yang disebut bahan
bakar biomassa. Kayu merupakan salah satu contoh bahan bakar yang
dihasilkan oleh makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Kebutuhan akan kayu
tidak hanya sebagai bahan bakar saja. Kayu juga dimanfaatkan manusia
untuk membuat rumah dan perabotan lainnya.

Semakin menipisnya cadangan kayu, menimbulkan gagasan untuk
menggunakan kotoran hewan sebagai bahan bakar. Kotoran ternak
dimanfaatkan sebagai biogas. Bagaimana kotoran hewan bisa dijadi-
kan bahan bakar?

Sekarang ini, di Indonesia juga dikembangkan sumber energi
alternatif yang dapat diperbarui, yaitu penggunaan biji jarak yang di-
kenal sebagai biodiesel. Nah, tugasmu sekarang adalah mencari
informasi mengenai biogas dan biodiesel.

Tugas Rumah

Carilah informasi mengenai biogas dan biodiesel! Informasi tersebut
bisa berupa kliping atau ringkasan dari koran, majalah, atau internet.

Gambar 12.6
Pembangkit Listrik Tenaga Air

tandon air

siang hari air
mengalir
turun: listrik
dihasilkan

malam hari
air dipompa
ke atas: listrik
digunakan

generator turbin atau
pompa

tandon air
bawah
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Sumber energi alternatif memiliki kelebihan dibandingkan minyak
bumi, gas alam, dan batu bara. Di awal sudah disebutkan bahwa minyak
bumi, gas alam, dan batu bara akan habis jika digunakan terus-menerus.
Beda dengan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif dapat
terus digunakan karena tidak akan habis. Energi matahari, air, angin,
dan panas bumi akan selalu tersedia. Energi yang dihasilkan dari sum-
ber energi alternatif juga sangat besar. Selain itu, energi alternatif ramah
lingkungan. Apa maksudnya? Ya, energi alternatif tidak mencemari ling-
kungan.

Namun demikian, ada kesulitan dalam pemanfaatan sumber energi
alternatif ini. Pemanfaatan sumber energi alternatif membutuhkan biaya
yang besar. Selain itu diperlukan teknologi tinggi untuk mengubah
energi alternatif menjadi bentuk energi yang dapat digunakan.

Tahukah kamu?

Tahukah kamu bahwa sampah bisa menghasilkan energi listrik? Hal
ini sudah dilakukan oleh PT Navigat Organic Energy di Suwung,
Denpasar, Bali.

Perencanaan daur ulang sampah itu diharapkan mampu me-
nambah pasokan energi listrik di Bali. Pusat pembangkit listrik dari
sampah diharapkan mampu mengantisipasi krisis energi listrik di
Pulau Bali 5 hingga 10 tahun mendatang. Dengan adanya program
ini diharapkan juga dapat mengurangi jumlah sampah.

Disadur dari: www.antara.co.id

Arman menyukai olahraga arung jeram. Menurutmu, apakah
Arman telah memanfaatkan energi alternatif? Energi apakah
itu?

Kalau kamu mempelajari bab ini dengan baik, tentu kamu bisa
menjawab pertanyaan di atas, bukan?

Adakah manfaat lain yang kamu peroleh setelah belajar bab ini?
Coba tuliskan pada buku catatanmu!
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Air terjun dapat digunakan untuk ... .
a. mengairi sawah c. pembangkit tenaga listrik
b. memelihara ikan d. mengangkut hasil hutan

2. Sumber energi yang bukan sumber energi alternatif adalah .... .
a. angin c. matahari
b. minyak bumi d. biomassa

3. Sumber energi alternatif yang berasal dari tanaman adalah ... .
a. biji jarak c. biji salak
b. biji durian d. biji mangga

1. Minyak bumi dan gas alam adalah sumber energi yang tidak
dapat diperbarui.

2. Beberapa sumber energi alternatif adalah: matahari, angin,
panas bumi, air, dan biomassa.

3. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi.

4. Energi matahari dimanfaatkan untuk fotosintesis, pengeringan
hasil panen, pembuatan garam, pemanas air tenaga surya  dan
pembangkit listrik.

5. Energi angin, air, dan panas bumi juga dapat dimanfaatkan
untuk pembangkit listrik.
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4. Sumber energi yang dapat menimbulkan polusi udara adalah ... .
a. matahari c. air
b. angin d. minyak bumi

5. Pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air disebut ... .
a. PLTA c. PLTU
b. PLTD d. PLTN

6. Sumber energi terbesar di bumi adalah ... .
a. angin c. panas bumi
b. minyak bumi d. matahari

7. Perhatikan gambar berikut!

Perahu layar memanfaatkan energi
... .
a. angin
b. air
c. panas bumi
d. matahari

8. Gambar di samping memanfaatkan
energi alternatif, yaitu ... .
a. angin
b. panas bumi
c. panas matahari
d. air

9. Kincir angin dimanfaatkan untuk ... .
a. mengeringkan ikan asin
b. pembangkit listrik
c. mengangkut hasil hutan
d. memutar turbin

10. Salah satu kekurangan sumber energi alternatif adalah ... .
a. ramah lingkungan
b. selalu tersedia di alam
c. energi yang dihasilkan besar
d. memerlukan biaya yang besar untuk mengolahnya
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B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini dengan
istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya ______, ______,
dan ______. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui, misalnya
______, ______, dan ______. Sumber energi yang tidak dapat di-
perbarui lama kelamaan akan habis. Untuk itu, diupayakan adanya
sumber energi ______.

2. ______ adalah sumber energi terbesar dan termasuk dalam sum-
ber energi ______. Sumber energi ini sering disebut ______. Kelebi-
han sumber energi ini adalah ______ dan ______. Sumber energi
ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau
sering disebut ______.

3. Angin adalah ______ yang bergerak. Angin ternasuk sumber enregi
______. Kelemahan angin adalah jika angin berhenti berhembus,
maka ______ akan mati. Pasokan energi akan ______. Namun, angin
juga menguntungkan karena ______ dan ______.

4. Sumber energi alternatif lainnya adalah______ yang diperoleh dari
dalam bumi, ______untuk menggerakkan kincir air, dan ______ yang
diperoleh dari hewan dan tumbuhan.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Kebutuhan akan energi semakin banyak. Kebutuhan akan sumber
energi yang terbarui menjadi prioritas dalam rangka penghematan
energi, terutama akan kebutuhan minyak dan gas bumi. Selain itu,
dikembangkan pula sumber-sumber energi alternatif. Apakah yang
dimaksud dengan sumber energi alternatif? Apa sajakah sumber-
sumber energi alternatif itu?

2. Pernah melihat orang menjemur pakaian, orang terjun payung,
dan menerbangkan layang-layang? Energi alternatif apa yang di-
gunakan pada kegiatan tersebut?
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Amati dan Pikirkan!

Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajar mengajar, diharapkan kamu dapat:
merancang dan membuat suatu karya dengan menerapkan konsep per-
ubahan energi gerak dan bunyi.
menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik.

Pernahkah kamu melihat orang terjun payung? Apa yang menye-
babkan penerjun payung dapat melayang dan meluncur ke bawah?
Untuk memahaminya, mari kita buat model mainannya!

Energi gerak juga menimbulkan energi bunyi. Pernah lihat orang
bermain biola? Bagaimana cara agar biola bisa mengeluarkan bunyi?
Dengan digesek, bukan?

Gambar 13.1 Parasut dan orang yang bermain biola.

Mengapa parasut dapat terkembang
dan melayang di udara?
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A.A.A.A.A. PPPPPenerenerenerenereneraaaaapan Ppan Ppan Ppan Ppan Perererererubahan Enerubahan Enerubahan Enerubahan Enerubahan Energi Gergi Gergi Gergi Gergi Gerakakakakak
DipengDipengDipengDipengDipengarararararuhi Udaruhi Udaruhi Udaruhi Udaruhi Udaraaaaa

Secara teoritis, kamu sudah mengetahui bahwa perubahan energi
gerak dipengaruhi udara. Pengetahuan menjadi sia-sia jika tidak di-
terapkan. Nah untuk membuktikannya, mari kita buat pesawat, parasut,
dan roket mainan.

1.1.1.1.1. MembMembMembMembMembuauauauauat pesat pesat pesat pesat pesawwwwwaaaaat dari kt dari kt dari kt dari kt dari kererererertastastastastas

Pesawat adalah hasil teknologi yang sangat berguna. Pesawat
merupakan salah satu alat transportasi yang cepat. Ada berbagai jenis
pesawat. Diantaranya adalah pesawat luncur dan pesawat bermesin.
Bentuk pesawat mirip dengan burung, lengkap dengan  sayapnya. Cara
pesawat diterbangkan juga diilhami dari cara burung terbang.

Sekarang, kita akan membuat tiruan pesawat dari kertas. Pesawat
kertas yang kita buat juga dapat diterbangkan.

Alat dan Bahan:

- Kertas lipat berukuran 10 cm x 14 cm

Langkah-Langkah Kegiatan:

1. Pada arah memanjang, lipat kertas, hingga kedua sisinya bertemu.
Buka kembali lipatan tersebut, hingga kamu temukan garis bekas
lipatan. Garis tersebut membagi kertas menjadi dua bagian yang
sama (lihat gambar 1).

2. Lipat kertas dengan cara menarik ujung kiri dan kanan kertas bagian
atas, ke arah garis tengah kertas yang terbentuk pada langkah 1.
Lipatan itu akan menghasilkan bentuk seperti gambar 2.

3. Tarik ujung atas kertas ke dasar bidang, sehingga terlihat seperti
gambar 3.

Kegiatan 1 .1
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4. Lipatlah kembali segitiga yang terbentuk pada langkah 3, ke
arah atas seperti terlihat pada gambar 4.

5. Dengan mengikuti garis tengah yang terbentuk pada langkah
1, lipatlah bentuk tersebut ke arah belakang sehingga menjadi
bentuk seperti gambar 5a. Kemudian putarlah kertas seperti
gambar 5b.

6. Perhatikan garis patah-patah pada gambar 5a. Nah, lipat kertas
bagian depan ke arah bawah mengikuti garis tersebut.  Kamu
akan mendapatkan bentuk seperti gambar 6a. Lakukan lipatan
yang sama untuk kertas bagian belakang, sehingga terbentuk
seperti gambar 6b.

7. Perhatikan garis patah-patah pada gambar 7a. Lipatlah kertas
seturut garis ke arah atas, sehingga terbentuk seperti gambar
7b. Lakukan hal yang sama untuk  bagian belakang, sehingga
terlihat seperti gambar 7c.

8. Sekarang, bukalah ke arah atas kedua lipatan besar sampai
posisi mendatar sehingga terlihat bentuk sayap pesawat.
Cocokkan dengan gambar 8.

Gambar 13.2
Langkah-langkah kegiatan 13.1
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Nah, tiba saatnya menerbangkan pesawat buatanmu! Terbangkan-
lah pesawat kertasmu dengan arah mendatar menjauhi dirimu. Bagai-
mana hasilnya? Bisakah mendarat dengan bagus? Apabila kamu
temukan kekurangan, sempurnakanlah hasil karyamu tersebut!

Jika pesawatmu sudah dapat terbang dengan baik, sekarang
pikirkanlah bagaimana pengaruh udara terhadap perubahan gerak
pesawatmu! Ternyata, semakin kencang angin yang berhembus, sema-
kin kencang pesawatmu terbang.

2.2.2.2.2.  Membuat parasut Membuat parasut Membuat parasut Membuat parasut Membuat parasut

Apakah parasut itu? Parasut, adalah kantong yang berbentuk
payung, yang biasanya terbuat dari nilon. Parasut berfungsi memper-
lambat jatuhnya benda dari udara, atau memperlambat pesawat yang
mendarat. Parasut menahan gerak udara yang melewatinya dan ber-
tindak sebagai rem. Parasut dapat digunakan untuk kegiatan penye-
lamatan, menjatuhkan barang, untuk kegiatan olahraga, dan sebagainya.

Lakukan kegiatan berikut!

Alat dan Bahan:

- Lembaran plastik tipis

- Tali plastik atau tali rafia

- Gunting atau cutter

- Pelubang kertas

- Jangka

- Beban (balok kayu atau boneka kecil)

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Buatlah lingkaran dari lembaran plastik berdiameter 30 cm.

2. Buatlah lubang di sekeliling lingkaran dengan pelubang kertas.
Usahakan agar jarak setiap lubang sama.

3. Ikat setiap lubang dengan tali rafia. Panjang tali lebih kurang 55
cm. (Ketebalan tali dapat dikurangi).

4. Kumpulkan semua ujung tali dari setiap lubang menjadi satu dan
ikatkan pada sebuah beban (kubus atau boneka).

Kegiatan 1 .
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Lilitkan beban dengan benang (tali parasut). Gulung parasut
tersebut dan lemparkanlah setinggi-tingginya. Lakukanlah berkali-kali.
Bagaimana hasilnya? Apabila perlu, sempurnakanlah parasut buatan-
mu itu.

Tahukah kamu gerak parasut juga dipengaruhi oleh udara? Bagai-
mana penjelasannya? Parasut berfungsi untuk menahan gesekan udara
sehingga parasut dapat berjalan lebih lambat. Semakin besar gesekan,
semakin lambat parasut tiba di tanah.

3.3.3.3.3.  Memb Memb Memb Memb Membuauauauauat rt rt rt rt rokokokokoket-ret-ret-ret-ret-rokokokokoketanetanetanetanetan

Roket adalah sejenis pesawat juga. Roket meluncur ke angkasa
karena sejumlah gas panas yang dibakarnya. Kekuatan gas tersebut
mendorong gas ke bawah, sehingga roket terdorong ke atas. Sama
halnya jika kita melepaskan balon udara yang telah kita tiup. Gas dari
dalam balon, akan mendesak udara di sekitar lubang balon, sehingga
balon dapat melesat jauh.

Gambar 13.3
Langkah-langkah kegiatan 13.2

Buatlah parasut dengan diameter lingkaran lebih besar (+ 50 cm).
Lalu, terjunkan parasut dengan diiameter 35 cm dan 50 cm bersama-
sama dari ketinggian yang sama. Parasut mana yang lebih cepat
sampai di tanah?

Ayo Buktikan!

Perhatikan ilustrasi di bawah ini!
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Alat dan Bahan:

- Botol plastik bekas dan tutupnya

- Selang atau sedotan dengan diameter 0,5 inci (1,25 cm)

- Karton

- Gunting atau cutter

- Lem kertas dan lem plastik

Langkah-langkah pembuatan

1. Lubangi tutup botol  plastik dengan diameter sesuai dengan  besar-
nya diameter sedotan atau diameter pipa.

2. Masukkan selang atau sedotan dengan ukuran panjang 25 cm ke
dalam lubang yang kamu buat tersebut. Tutuplah rapat-rapat,
usahakan daerah sekitar selang  tidak berlubang. Berilah lem plastik
sampai benar-benar rapat.

3. Buatlah tabung karton berdiameter 1,5 cm. Buatlah tutup tabung
berbentuk kerucut. Buat juga bentuk-bentuk segitiga sebagai sayap
roket.

4. Rekatkan satu sama lain bagian roket dan  warnailah.

5. Pasang roket-roketan tersebut pada  selang atau sedotan seperti
pada gambar.

6. Sekarang roket-roketanmu siap diluncurkan. Tekanlah botol plastik
kuat-kuat dan perhatikan apa yang terjadi.

Gambar 13.4
Langkah-langkah kegiatan 13.3

a. botol dengan sedotan

b. bagian roket

c. roket
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Apakah roketmu dapat meluncur jauh? Cobalah hasil karyamu itu
berkali-kali dan lakukan penyempurnaan agar hasilnya lebih baik lagi!

BBBBB..... PPPPPerererererubahan Enerubahan Enerubahan Enerubahan Enerubahan Energi Gergi Gergi Gergi Gergi Gerak menjadi Enerak menjadi Enerak menjadi Enerak menjadi Enerak menjadi Energigigigigi
BunyiBunyiBunyiBunyiBunyi

Energi gerak pasti berubah menjadi energi bunyi. Mengapa? Kare-
na semua benda yang bergetar pasti menimbulkan bunyi. Kita tahu
bahwa getaran adalah merupakan gerak. Sekarang, kita akan mem-
buktikan bahwa benda yang bergerak menghasilkan bunyi.

1.1.1.1.1. Membuat alat desinganMembuat alat desinganMembuat alat desinganMembuat alat desinganMembuat alat desingan

Pergilah ke halaman rumah atau sekolahmu yang mempunyai ruang
yang luas. Pastikan tidak  ada orang di dekatmu. Peganglah ujung tali
yang bebas dan putarlah kayu itu di atas kepalamu. Perhatikan apa
yang akan terjadi! Tentunya kamu akan mendengar bunyi desingan,
bukan?

Alat dan Bahan:

- Sepotong kayu yang tebal dan ukurannya seperti penggaris (kira-
kira 10 cm).

- Tali dari nilon atau plastik sepanjang 150 cm.

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Buatlah lubang di salah satu ujung kayu dengan sebuah paku.
2. Ikatlah tali dengan erat pada lubang itu.
3. Sekarang alat desingan bunyi sudah siap.

Gambar 13.5
Langkah-langkah kegiatan 13.4
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Alat musik desingan bunyi ini dapat menghasilkan bunyi desingan,
akibat dari kayu yang diputar atau digerakkan tangan. Saat kayu diputar,
udara di sekelilingnya menjadi  bergetar dan terdengarlah bunyi de-
singan.

Cobalah hasil karyamu ber-
kali-kali. Lakukan juga beberapa
hal berikut ini:

1. Putarlah kayu lebih cepat,
apakah suara desingan men-
jadi lebih keras?

2. Gunakan kayu lain dengan
ukuran yang lebih lebar dan
panjang, apakah suaranya
menjadi lebih keras?

2.2.2.2.2. Membuat drumMembuat drumMembuat drumMembuat drumMembuat drum

Drum merupakan salah satu alat musik yang sudah tua umurnya.
Ribuan tahun yang lalu banyak suku bangsa di dunia  telah membuat
dan memakainya.

Untuk membuat drum, dapat dipakai berbagai jenis bahan dari
kertas sampai kullit binatang dengan berbagai ukuran. Kamu akan
mencoba membuat drum sederhana dengan menggunakan bahan-
bahan sederhana yang ada di sekitarmu.

Gambar 13.6
Bermain desingan bunyi

Gambar 13.7
Menari diiringi drum
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Untuk mendapatkan hasil terbaik, cobalah membuat drum dengan
berbagai macam ukuran dan bahan. Kamu bisa mencoba dengan
menggunakan mangkuk plastik, ruas batang bambu yang dipotong atau
tong sampah. Untuk  pengganti balon karet, kamu dapat menggunakan
kertas minyak atau plastik!

Alat dan Bahan:

1. kaleng susu bekas
2. karet balon
3. tali
4. tongkat kecil

Langkah-langkah pembuatan

1. Potonglah karet balon dari salah satu sisinya.

2. Pasanglah karet balon di salah satu ujung kaleng susu.

3. Ikatlah dengan tali. Usahakan karet balon itu dalam keadaan ken-
cang dan tidak berkerut.

4. Cobalah pukul drum buatanmu! Nyaringkah suaranya?

Gambar 13.8
Langkah-langkah kegiatan 13.4

a b c

Dapatkah kamu membuat mainan-mainan itu sendiri? Apa
hasil karyamu dapat bekerja dengan baik?
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1. Perubahan energi gerak dipengaruhi oleh udara.

2. Pesawat dapat terbang karena pengaruh angin. Parasut me-
nahan gerak udara yang melewatinya dan bertindak sebagai
rem.

3. Energi gerak dapat diubah menjadi energi bunyi. Contohnya
pada alat desingan kayu dan drum yang ditabuh.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Alat musik desingan menghasilkan bunyi yang keras jika ... .
a. kayu diputar lebih cepat c. kayu diputar lebih lambat
b. tali diperpendek d. ukuran kayu diperkecil

2. Pesawat kertas dapat terbang karena pengaruh ... .
a. air c. udara
b. angin d. panas matahari

B. Lengkapilah bagian yang kosong pada soal berikut ini
dengan istilah yang tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Pada alat desingan, energi gerak diubah menjadi energi ______.

2. Parasut berfungsi menahan gesekan udara, sehingga parasut
dapat berjalan lebih ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

Adakah pengaruh antara bahan pembuat drum dengan bunyi yang
dihasilkan?
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Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi;
mendeskripsikan bentuk kenampakan bulan dan bintang dari hari ke hari.

Perubahan
Kenampakan Bumi

meliputi

Perubahan
kenampakan bulan

salah satunya

tampak dari

Perubahan Kenampakan
Benda Langit

Terjadinya siang
dan malam

Bentuk bulan yang
berubah-ubah

Perubahan
kenampakan bintang

Perubahan Kenampakan

akibat dari

Rotasi bumi

meliputi

tampak dari

Rasi bintang
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Kenampakan bumi senantiasa berubah demikian juga benda langit.
Perubahan kenampakan bumi terjadi sewaktu-waktu. Perubahan
kenampakan benda langit bersifat rutin.  Mengapa dikatakan perubahan
itu terjadi sewaktu-waktu atau secara rutin?

Perubahan kenampakan bumi dan benda langit berpengaruh
terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa pengaruhnya? Dan
bagaimana terjadinya?

Amati dan pikirkan gambar berikut!

Gambar 14.1
Aktivitas apa yang dapat kamu lakukan ketika siang?

Apa yang kamu lakukan ketika malam tiba?

Amati dan Pikirkan!

Tahukah kamu bagaimana terjadinya siang dan malam? Mengapa
bentuk bulan tampak berubah-ubah? Mengapa matahari hanya terlihat
pada siang hari? Mengapa bulan dan bintang hanya terihat pada malam
hari? Pernahkah kamu pikirkan bagaimana semuanya itu terjadi?

S
um

be
r:

 D
ok

um
en

 p
en

er
bi

t, 
20

07
.



Bab 14 Kenampakan Bumi dan Benda Langit

159159159159159

A.A.A.A.A.  P P P P Perererererubahan Kubahan Kubahan Kubahan Kubahan Kenampakenampakenampakenampakenampakan Bumian Bumian Bumian Bumian Bumi

Saat bangun di pagi hari, cobalah kamu lihat ke ufuk Timur! Kamu
akan melihat matahari terbit dan memancarkan sinarnya ke seluruh
permukaan bumi. Seluruh alam menjadi terang, bukan?

Ketika sore hari, coba pandanglah ke ufuk Barat! Pasti akan tampak
olehmu, matahari berangsur-angsur terbenam dan akhirnya seolah-
olah menghilang. Kemudian alam menjadi gelap, sebelum akhirnya
diterangi oleh bulan pada malam hari.

Pernahkah kamu mencatat kapan matahari terbit dan terbenam?
Apakah matahari terbit dan terbenam pada waktu yang sama setiap
hari? Coba kerjakan tugas berikut!

Catat dan bandingkanwaktu matahari terbit dan terbenam selama
satu minggu! Salin dan lengkapilah tabel 14.1 berikut di buku tulis-
mu!

Tugas Rumah

No. Hari Tanggal Bulan Waktu Terbit      Waktu Terbenam

1. Senin Pukul … Pukul …

2. Selasa Pukul … Pukul …

3. Rabu Pukul … Pukul …

4. Kamis Pukul … Pukul …

5. Jumat Pukul … Pukul …

6. Sabtu Pukul … Pukul ...

7. Minggu Pukul … Pukul …

Tabel 14.1
Hasil pengamatan
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Mengapa ada keteraturan terbit dan
terbenamnya matahari? Matahari terbit dan
terbenam karena adanya perputaran bumi.
Perhatikan tiruan bumi berikut!

Bumi berputar pada porosnya dari arah
barat ke timur. Benarkah bumi berputar?
Mungkin kamu sukar memahami bahwa
bumi berputar. Sebab, kamu dan benda-
benda di sekitarmu tidak ada yang berputar.
Semuanya tetap pada tempatnya. Bukankah
begitu? Mari, kita bayangkan bagaimana
bumi berputar!

  Pernahkah kamu bermain gasing?
Gasing memiliki poros atau as. Jika diputar,
gasing akan berputar pada porosnya. Nah,
seperti gasing itulah bumi kita berputar.

Perputaran bumi pada porosnya dinamakan rotasi. Sekali putaran
bumi lamanya 24 jam atau sehari semalam. Akibat dari rotasi bumi
adalah terjadinya siang dan malam.

Gambar 14.3
Gasing dan globe berputar pada porosnya

Gambar 14.2 Globe

Coba amatilah gambar 14.3 di bawah ini! Bandingkanlah, gasing
yang diputar dan globe yang diputar! Apa yang dapat kamu simpul-
kan?
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Bagian bumi yang mengarah ke matahari dan terkena sinarnya akan
mengalami siang. Di siang hari, kita dapat melihat dengan jelas. Sebalik-
nya bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu
malam karena tidak terkena sinar matahari. Bagaimana keadaan ketika
matahari terbenam dan hari berganti malam? Agar lebih jelas, lakukan-
lah  kegiatan 14.1 berikut ini!

Alat dan Bahan:

- Globe (tiruan bumi)
- Lampu senter baterai

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Letakkan globe di atas meja. Sinarilah globe itu dengan lampu
senter. Perhatikanlah, negara-negara mana yang mendapat ca-
haya dan yang tidak mendapat cahaya! Catatlah!

2. Sementara kamu tetap mengarahkan sinar lampu sentermu pada
arah yang sama, mintalah bantuan temanmu untuk memutar
globe tersebut sedikit demi sedikit. Amati kembali! Negara mana
saja yang mendapat cahaya? Negara mana yang tidak mendapat
cahaya? Catatlah kembali!

Lihatlah gambar 14.4!

b. Menyinari globe
dengan senter

Gambar 14.4
Percobaan mengetahui siang dan malam

a. Senter dan globe
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Dari kegiatan di atas, dapat kita simpulkan hal berikut. Jika kita
mengandaikan lampu senter sebagai  matahari, maka negara-negara
yang mendapat cahaya adalah negara-negara yang sedang mengalami
siang. Sebaliknya, negara-negara tidak terkena cahaya (gelap) adalah
negara-negara yang sedang mengalami malam. Itulah sebabnya, ada
perbedaan waktu antara daerah satu dengan daerah lainnya.

BBBBB..... KKKKKenampakenampakenampakenampakenampakan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulan

Coba pergilah ke luar rumah dan lihatlah ke langit! Apa saja yang
kamu lihat? Mungkin kamu akan melihat bulan atau ribuan bintang yang
bertaburan di angkasa. Namun, kadang-kadang bulan atau bintang tidak
terlihat oleh mata kita, meskipun cuaca pada malam hari cerah.

Apakah bentuk bulan yang kamu lihat selalu sama? Tidak bukan?
Bentuk bulan yang terlihat dari bumi tampak berubah-ubah. Coba
amatilah bentuk bulan beberapa kali selama sebulan. Bentuk bulan
yang kamu lihat tampak berbeda-beda, bukan? Kadangkala kita akan
melihat bulan berbentuk sabit. Lain hari mungkin kita akan melihat bulan
berbentuk setengah lingkaran, atau berbentuk cakram. Lain waktu juga
dapat dilihat bulan berbentuk lingkaran penuh atau disebut bulan
purnama. Amati gambar 14.5!

Orbit Bulan

Bulan Purnama

Bentuk-bentuk bulan
dilihat dari Bumi

Bulan baru

Perempat akhir

Perempat pertama

Gambar 14.5
Kedudukan bulan, bumi, dan matahari

Perubahan bentuk-bentuk bulan dari bulan sabit, cakram, purnama,
cakram, sabit, dan akhirnya mati dapat kamu lihat pada gambar berikut!
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Bulan tidak memiliki cahaya seperti halnya matahari. Sebenarnya,
bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Cahaya matahari yang
dipantulkan bulan ke bumi pada malam hari, akan tampak berbeda
dari hari ke hari.  Mengapa? Karena cahaya yang dipantulkan oleh bulan
tergantung dari cahaya matahari yang diterimanya.

a. bulan sabit
sekitar tanggal 1

b. bulan separuh
sekitar tanggal 7

c. bulan cakram
sekitar tanggal 11

d. bulan purnama
sekitar tanggal 15

e. bulan cakram
sekitar tanggal 19

f. bulan separuh
sekitar tanggal 23

g. bulan sabit sekitar
tanggal 27

h. bulan mati atau
bulan baru

Gambar 14.6
Perubahan bentuk bulan

Catatan:
Warna putih adalah Bulan
yang tampak dari Bumi

CCCCC..... KKKKKenampakenampakenampakenampakenampakan Bintangan Bintangan Bintangan Bintangan Bintang

Apakah bintang itu? Bintang adalah benda langit yang memiliki
cahaya sendiri. Bintang hanya terlihat pada malam hari. Mengapa?
Bintang tidak nampak di siang hari karena cahaya yang dipancarkannya
kalah terang dengan cahaya matahari.

Matahari merupakan bintang terbesar. Bintang-bintang lain hanya
terlihat sebagai titik-titik cahaya karena ukurannya lebih kecil dan
jaraknya lebih jauh dari bumi.

a i e ti an

Pandanglah ke langit dan amatilah bentuk kenampakan bulan dari
hari ke hari! Gambarlah bentuknya dan catatlah tanggalnya! Kamu
dapat mengamati pada tanggal-tanggal yang sesuai dengan  gambar
di atas. Bandingkanlah gambarmu dengan gambar kawanmu!
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Di angkasa bertaburan jutaan bintang. Hampir semua bintang
berada dalam suatu pasangan, kelompok atau gugusan. Gugusan
bintang yang jumlahnya ratusan milyar disebut galaksi. Matahari
termasuk di dalam galaksi yang dinamakan Bimasakti. Kumpulan
bintang yang letaknya berdekatan dan membentuk suatu gambaran
tertentu hingga mudah dikenali disebut rasi bintang.

a i e ti an

Coba keluarlah pada pagi hari (subuh) dan malam hari, terutama
jika hari cerah! Lihatlah ke langit luas! Carilah berbagai bentuk rasi
bintang. Beberapa mungkin yang telah disebutkan di atas.

Gambar 14.7
Beberapa rasi bintang

a. Rasi Pari

1. Rasi Pari (bahasa Jawa: Gubug
Penceng)

Rasi bintang ini berbentuk seperti
ikan pari atau ada yang melihatnya
seperti gubug penceng (gubug
yang miring). Rasi bintang ini ber-
fungsi untuk menunjukkan arah
Selatan.

2. Rasi Kalajengking (Scorpio)

Rasi bintang Kalajengking, terlihat
di langit Tenggara dan berbentuk
seperti kalajengking.

3. Rasi Waluku (Orion)

Rasi Waluku dapat berfungsi untuk
menunjukkan musim bercocok
tanam.

 b. Rasi Kalajengking

c. Rasi Waluku

Mengapa terjadi siang dan malam? Mengapa bentuk bulan berubah-
ubah? Tentu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bukan?

Manfaat apa yang kamu peroleh setelah belajar bab ini? Coba tuliskan
pada buku catatanmu!
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1. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Rotasi bumi
menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang
terkena sinar matahari disebut siang. Bagian bumi yang tidak
terkena sinar matahari dan gelap disebut malam.

2. Bintang adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Mata-
hari adalah bintang terbesar sehingga cahayanya lebih terang
dibandingkan cahaya bintang.

3. Gugusan bintang yang jumlahnya ratusan milyar disebut galaksi.

4. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang letaknya
berdekatan dan membentuk gambaran tertentu sehingga mudah
dikenali.

5. Cahaya bulan adalah cahaya matahari yang dipantulkan bulan.
Cahaya bulan tergantung dari banyak sedikitnya cahaya dari
matahari yang diserap bulan. Akibat perbedaan jumlah cahaya
yang diterima bulan, dari bumi kita melihat bentuk bulan yang
selalu berubah-ubah.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Matahari terbit di sebelah ... .

a. timur c. selatan
b. barat d. utara

2. Perputaran bumi pada porosnya disebut ... .

a. revolusi c. rotasi
b. evolusi d. irama

3. Perubahan bentuk bulan berturut-turut adalah ... .

a. bulan sabit–bulan separuh–bulan cakram–bulan purnama–
bulan cakram–bulan separuh–bulan sabit–bulan mati
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b. bulan baru–bulan sabit–bulan separuh–bulan cakram–bulan
purnama–bulan cakram–bulan separuh–bulan sabit

c. bulan sabit–bulan purnama–bulan cakram–bulan purnama–
bulan cakram–bulan separuh–bulan cakram

d. bulan sabit–bulan separuh–bulan sabit–bulan purnama–bulan
cakram–bulan separuh–bulan purnama

4. Benda langit yang memiliki cahaya sendiri disebut ... .

a. planet c. bintang
b. satelit d. bulan

5. Gugusan bintang yang jumlahnya ratusan milyar disebut ... .

a. galaksi c. korona
b. meteor d. zodiak

B. Lengkapilah bagian yang kosong dengan istilah yang tepat!
(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Matahari terbit dan terbenam secara teratur. Matahari terbit di
sebelah ______ dan tenggelam di sebelah ______. Keteraturan ini
disebabkan oleh adanya  ______ bumi dari arah  ______ ke arah
______.

2. Ketika kamu mengamati bentuk bulan, terlihat bentuk bulan itu
separuh. Bulan separuh terlihat pada tanggal  ______ dan  ______.
Perbedaan bentuk bulan dari waktu ke waktu disebabkan oleh
______.

3. Pada malam hari bintang terlihat berkelap-kelip di langit. Bintang
hanya terlihat sebagai titik cahaya karena ukurannya ______dan le-
taknya  ______ dari bumi. Bintang-bintang berkelompok dan mem-
bentuk gambar tertentu, yaitu ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Nelayan berlayar ke tengah laut untuk mencari ikan. Saat itu terjadi
badai di laut. Namun, nelayan berhasil mempertahankan kapalnya
dari amukan badai. Ketika badai reda, langit kembali cerah, terlihat
bintang-bintang, dan laut kembali tenang. Nelayan itu kehilangan
arah. Kompas sebagai penunjuk arah rusak. Jika kamu adalah
nelayan itu, apa yang kamu lakukan?



Bab 15 Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi

167167167167167

disebabkan oleh

Perubahan Kenampakan
Permukaan Bumi

Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik dan pe-
ngaruhnya pada daratan;
menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan;
mendeskripsikan cara-cara mencegah erosi dan abrasi.

Api

Pengikisan
dataran pantai

Terjadinya
perubahan musim

Erosi dan
banjir

Kebakaran
hutan

Kekeringan

Patahan pada
permukaan

tanah

Terbentuknya
bebatuan

menyebab-
kan

Air
pasang

menyebabkan

Angin

Air hujan

menyebab-
kan

menyebab-
kan

menyebabkan

Cahaya
matahari

Gempa bumi

menyebabkan

Gunung
Meletus

menyebabkan
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Kita tahu bahwa permukaan bumi tidak rata. Kenampakan bumi
kita selalu berubah-ubah. Perubahan itu dapat terjadi secara alami.
Misalnya akibat gempa, badai, dan air pasang. Namun, perubahan juga
dapat terjadi karena perilaku manusia. Misalnya, akibat kebakaran hutan
dan penambangan. Kegiatan penambangan secara berlebihan akan
mempercepat perubahan kenampakan bumi dan rusaknya alam.

Coba kamu amati dan pikirkan gambar 15.1 berikut!

Gambar 15.1
Apakah kejadian di atas dapat menyebabkan  permukaan bumi berubah?

Amati dan Pikirkan!

A.A.A.A.A. PPPPPenyenyenyenyenyeeeeebababababab Pb Pb Pb Pb Perererererubahan Pubahan Pubahan Pubahan Pubahan Permermermermermukukukukukaan Bumiaan Bumiaan Bumiaan Bumiaan Bumi

Di awal sudah disebutkan bahwa perubahan permukaan bumi da-
pat disebabkan oleh gempa, badai, dan air pasang. Bagaimanakah hal
itu dapat menyebabkan perubahan pada permukaan bumi? Dan apa
pengaruhnya bagi lingkungan? Simaklah penjelasan berikut ini!

Kebakaran hutan

Angin topan

Tanah longsor

Hempasan air laut
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Ayo Kita Cari !

1.1.1.1.1. Air pasangAir pasangAir pasangAir pasangAir pasang

Air pasang berpengaruh pada perubahan kenampakan bumi.  Apa
itu pasang? Pasang adalah naik dan turunnya permukaan air laut akibat
gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Namun, pengaruh bulan
terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh matahari ke bumi.
Mengapa?  Karena, jarak bulan dengan bumi lebih dekat daripada jarak
matahari dengan bumi.

Ada 2 macam pasang, yaitu pasang naik dan pasang surut. Jika
permukaan air laut naik disebut pasang naik. Jika permukaan air laut
turun disebut pasang surut. Karena pasang naik, air laut dapat meluap
dan menggenangi daratan yang lebih jauh dari pantai. Nah, akibatnya
daratan menjadi banjir. Banjir oleh pasang naik dapat menyebabkan
pengikisan daratan (erosi) karena air laut. Air laut yang asin juga meng-
akibatkan tiang-tiang besi dapat berkarat jika terus-menerus terkena
air pasang. Daerah banjir juga dapat berubah menjadi genangan yang
becek dan bau. Lalu, jalan-jalan aspal dan beton pun akan turut rusak
karena sering tergenang air.

Hempasan air pasang me-
nyebabkan kikisan bebatuan di
laut dan pantai. Proses ini disebut
abrasi. Bebatuan di laut yang
menjadi penghambat atau peng-
halang air laut ke daratan lambat
laun akan terkikis. Tidak ada lagi
penghalang sehingga air laut men-
jadi semakin mudah menuju da-
ratan. Apa akibatnya? Ya, banjir.

Selain menyebabkan banjir,
pasang naik juga mempengaruhi
pekerjaan nelayan mencari ikan di
laut. Jika pasang naik, perahu-
perahu nelayan dapat berangkat dari dermaga yang dangkal dan
berlayar dengan mudah. Ikan-ikan di laut pun yang semula tinggal jauh
di tengah pantai kadangkala mendekat mengikuti air pasang.

Gambar 15.2
Hempasan gelombang air laut
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Nah, sebaliknya apa yang terjadi jika pasang surut? Adanya pasang
surut membuat air di sekitar dermaga menjadi dangkal tidak dapat
dilayari perahu dan kapal. Akibatnya kapal dan tidak dapat sampai ke
pantai.

2.2.2.2.2. AnginAnginAnginAnginAngin

Gambar 15.3
Pasang surut air laut mempengaruhi merapatnya kapal

Pernahkah kamu mendengar peribahasa ini? Kecil menjadi teman,
besar menjadi lawan. Angin yang kecil, sepoi-sepoi membuat diri kita
menjadi nyaman. Angin juga membantu manusia dalam banyak hal,
antara lain: membantu penyerbukan bunga, membantu mengeringkan
barang yang dijemur, atau menggerakkan kincir angin. Namun, apa yang
terjadi ketika ada angin yang besar?

Telah kamu ketahui, bahwa perbedaan suhu serta tekanan udara
di permukaan bumi, menyebabkan terjadinya pergerakan udara. Udara
yang bergerak kita sebut angin. Kecepatan angin diukur dengan
menggunakan anemometer. Angin membawa pengaruh terjadinya
perubahan musim. Gerakan dan perubahan pada udara membawa
pengaruh terhadap perubahan lingkungan.

Angin yang sangat kencang dapat mempengaruhi gelombang laut
sehingga menyebabkan terjadinya angin topan. Angin topan adalah
badai besar dengan pusaran angin dan mempunyai kecepatan 120km/
jam. Ketika terjadi angin topan, uap air terangkat dari lautan dan mem-
bentuk dinding awan yang tebal. Angin topan mengaduk air laut yang
dilaluinya dan menyebabkan gelombang besar. Perhatikan gambar
15.4!

a. Saat terjadi pasang surut b. Saat terjadi pasang naik

Dermaga Dermaga
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Angin topan ini memberikan berbagai pengaruh terhadap kenam-
pakan permukaan bumi. Pengaruh itu antara lain sebagai berikut.

- Daerah pantai terutama pantai curam akan terkikis oleh air laut atau
gelombang laut.

- Gelombang laut yang besar dapat menaikkan air permukaan pantai
dan membuat daerah pantai terendam.

- Pada musim hujan air hujan dari daratan tidak dapat mengalir ke
laut dan akhirnya menggenang menjadi banjir.

Angin topan diberi nama tertentu. Apa maksudnya? Penamaan
angin topan bertujuan menghindari kebingungan akibat angin topan
yang  terjadi di beberapa daerah. Penamaannya diurutkan abjad, misal-
nya Alex, Bonnie, Charley, dan seterusnya.

Selain angin topan, angin juga menimbulkan tornado. Tornado
adalah badai yang dasyat, namun pusarannya kencang. Tornado ter-
bentuk oleh gelombang udara. Tornado terjadi di atas lautan dan di
daratan.

Tornado yang terjadi di atas lautan disebut angin puting beliung.
Angin puting beliung tidak terlalu besar, namun mengganggu pelayar-
an. Tornado yang terjadi di daratan bergerak di atas tanah dengan
kecepatan 35 - 65 km/jam. Perhatikan gambar 15.5!

Gambar 15.4
Gelombang badai dari laut yang dapat menghancurkan pantai

arah gelombang
menuju pantai

 pantai

badai di
tengah laut
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Angin juga memberikan berbagai pengaruh buruk. Tahukah kamu,
apa sajakah pengaruh buruk angin? Pengaruh buruk dari angin, misalnya
sebagai berikut.

a. Angin dapat mengikis dan mempercepat perusakan tanah, ter-
utama  tanah terbuka yang tidak ditumbuhi tanaman.

b. Angin dapat mempercepat proses pengeringan bumi.

c. Angin dapat mendorong penyebaran berbagai penyakit

d. Perbedaan tekanan udara yang terlalu besar antara dua tempat da-
pat menyebabkan angin ribut.

3.3.3.3.3. Air hujanAir hujanAir hujanAir hujanAir hujan
Hujan merupakan saat yang dinanti-nanti oleh para petani. Musim

hujan merupakan saatnya menanam. Namun, hujan yang terus
menerus menyebabkan tanaman membusuk dan gagal panen. Selain
itu, hujan yang berkepanjangan menyebabkan banjir dan tanah longsor.

Bagaimana hujan bisa menyebabkan perubahan fisik kenampakan
permukaan bumi? Permukaan bumi yang tidak ditumbuhi tanaman
akibat penggundulan dan pembakaran hutan menyebabkan air hujan
tidak dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, aliran air cenderung
deras karena tidak ada yang menghalangi. Maka, terjadilah erosi.

Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sejauh mana peran akar
tumbuhan dalam peristiwa erosi!

Gambar 15.5
Terjadinya tornado
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Bagaimana dengan kegiatanmu? Tanah di bongkahan A atau B yang
cepat terkikis?

Tidak adanya akar tumbuhan untuk menahan air menyebabkan
tanah cepat terkikis oleh air. Aliran air pun menjadi tidak terkendali.
Ketika terjadi erosi, lapisan tanah yang paling subur ikut hilang sehingga
tanah menjadi tidak subur lagi. Tumbuhan pun sulit untuk hidup di
tempat itu. Padahal kita tahu bahwa akar tumbuhan merupakan pe-
nahan tanah dan air.

Bagaimana akibatnya jika terjadi erosi? Beberapa akibat erosi ada-
lah sebagai berikut.

- Tanah lapisan atas yang banyak mengandung humus dan subur,
akan hanyut terbawa oleh air.

- Tumbuhan akan sukar hidup di daerah tersebut karena sudah tidak
subur lagi. Akibatnya, tanah menjadi gersang dan tandus.

- Pada musim hujan akan terjadi banjir dan tanah longsor karena
tidak ada tumbuhan yang membantu menyerap air hujan.

Selain erosi, air hujan dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti
berikut.

- Banjir bandang yang tidak terkendali, menyebabkan kerugian moril
dan materiil, serta munculnya berbagai penyakit sesudahnya.

Alat dan Bahan:

- Sebongkah tanah dengan rerumputan di atasnya (tanah A)

- Sebongkah tanah tanpa tanaman (tanah B)

- Alat penyemprot berisi air

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Letakkan bongkahan tanah A lalu semprot dengan air dari alat
penyemprot. Perhatikan apa yang terjadi. Adakah tanah yang turut
hanyut bersama air?

2. Bongkahan tanah B lalu semprot dengan air dari alat penyemprot.
Perhatikan apa yang terjadi. Adakah tanah yang turut hanyut
bersama air?

3. Manakah lebih banyak tanah yang hanyut? dari bongkahan tanah
A atau B? Mengapa?

Kegiatan 1 .1
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- Pengikisan tanah, terutama lapisan tanah atas yang subur.

- Penggumpalan tanah liat.

- Air hujan tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber persediaan
air karena tidak ada peresapan oleh akar tanaman.

Gambar 15.6
Banjir adalah salah satu akibat tidak terkendalinya

aliran air dan kurangnya peresapan

4.4.4.4.4. ApiApiApiApiApi

Seperti halnya air dan angin, api merupakan teman jika api itu kecil.
Namun ketika api itu menjadi besar, api akan menjadi lawan bagi kita.

Api yang membakar hutan dapat terjadi secara alami. Secara alami,
gesekan antara pepohonan bisa menimbulkan percikan api. Percikan
api ini membakar ranting-ranting kering dan terjadilah kebakaran.
Kebakaran hutan yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Apakah
penyebabnya? Kebakaran hutan sangat bisa terjadi akibat ulah
manusia. Manusia membakar hutan untuk menjadikannya ladang atau
tempat pemukiman baru.

Gambar 15.7
Peresapan air hujan oleh akar tumbuhan

air hujan jatuh
ke bumi

akar membantu
penyerapan air sebagian air meresap

ke dalam tanah
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Apakah kebakaran hutan berdampak negatif pada manusia? Ya,
kebakaran hutan menyebabkan udara menjadi kotor oleh asap. Asap
ini akan mengganggu pernapasan. Asap juga menghalangi pandangan
kita. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Coba kamu pikirkan
bersama teman-temanmu!

Carilah informasi mengapa tanah gundul tanpa pepohonan lebih
cepat tererosi dibandingkan tanah dengan banyak pohon!

Tugas Rumah

Tidak hanya itu saja, kebakaran hutan menyebabkan permukaan
tanah lebih cepat tererosi. Hal ini berakibat semakin banyaknya tanah
yang tidak subur. Hutan merupakan tempat tinggal bagi hewan dan
tumbuhan. Jika hutan terbakar, keanekaragaman hewan dan tumbuhan
semakin berkurang.

Tanah yang gundul tanpa pepohonan menjadi lebih cepat tererosi.
Terutama ketika musim hujan turun. Dapatkah kamu menyebutkan
kerugian lain akibat hutan terbakar?

Berdiskusilah dalam kelompok kecil (3-4 orang).

Apakah yang terjadi dengan tumbuhan dan hewan ketika terjadi
kebakaran hutan? Bagaimana dengan tempat tinggal, makanan, dan
perlindungannya?

i i an e a a

Gambar 15.8 Kebakaran hutan
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5.5.5.5.5. Cahaya matahariCahaya matahariCahaya matahariCahaya matahariCahaya matahari

Masih ingatkah kamu mengapa matahari disebut sebagai sumber
energi utama? Bagaimana pengaruh matahari terhadap perubahan
kenampakan permukaan bumi? Panas matahari dan hujan yang silih
berganti mempengaruhi pelapukan bebatuan. Pelapukan bebatuan me-
nyebabkan permukaan bumi berubah. Panas matahari juga ber-
pengaruh pada siklus air.

Panas matahari yang terjadi terus menerus menyebabkan musim
kemarau yang berkepanjangan. Tanah menjadi retak-retak.

Gambar 15.10 Seismograf

66666 ..... Gempa bumiGempa bumiGempa bumiGempa bumiGempa bumi

Gempa bumi mempengaruhi perubahan kenampakan permukaan
bumi. Gempa bumi menyebabkan patahan pada permukaan tanah.
Gempa bumi terjadi akibat gerakan lapisan kerak bumi.  Apa akibatnya?
Gempa bumi mengakibatkan robohnya pepohonan dan runtuhnya
bangunan.

Kekuatan gempa bumi bermacam-macam, dari getaran yang tidak
terasa sampai getaran yang sangat kuat. Kekuatan getaran gempa bumi
diukur dengan seismograf. Kekuatan gempa dinyatakan dengan skala
Richter. Gempa bumi mempunyai pusat gempa, disebut episentrum.

Gambar 15.9 Tanah retak-retak
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Gempa dapat berpusat di dasar laut. Gempa berkekuatan besar
dengan skala lebih dari 6 Richter berpotensi menimbulkan tsunami.
Tsunami menyebabkan terjadinya gelombang raksasa.

Bagaimana terjadinya tsunami? Akibat gempa besar di dasar laut,
akan mengguncang air di atasnya. Air pantai tiba-tiba surut. Namun,
beberapa saat kemudian akan timbul gelombang air laut yang sangat
besar. Gelombang air laut ini akan menghancurkan apa saja yang
dilaluinya. Ketinggian gelombang tsunami mencapai 30 m. Dapatkah
kamu membayangkannya?

Carilah informasi mengenai bencana alam tsunami yang terjadi
di Aceh pada akhir tahun 2004 dan gempa bumi yang terjadi di
Yogyakarta Mei 2006! Kamu bisa menyebutkan kapan terjadinya,
penyebab, dan akibat yang ditimbulkannya. Kamu boleh meleng-
kapinya dengan gambar-gambar peristiwa tersebut!

Tugas Rumah

Gambar 15.11
Tahun 2004 tsunami telah memporak-porandakan Aceh
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7.7.7.7.7. Gunung meletusGunung meletusGunung meletusGunung meletusGunung meletus

Gunung meletus merupakan salah satu penyebab perubahan
permukaan bumi. Sebelum gunung meletus, biasanya terjadi gempa
bumi. Dari gunung berapi akan mengeluarkan abu, asap, dan gas. Gas
yang menyembur berupa karbon dioksida dan belerang oksida.

Letusan gunung berapi juga memuntahkan magma. Magma yang
menyembur keluar disebut lava atau lahar. Lava ini sangat panas. Lava
akan mengalir dan memusnahkan apa saja yang dilaluinya. Pepohonan,
tanah, hewan, bahkan manusia.

Perhatikan gambar 15.12 berikut!

Gambar 15.12
Skema gunung berapi

Aliran lava akan mendingin dan membentuk batuan. Di puncak
gunung juga ada lava yang mendingin. Lava dingin itu akan menyumbat
puncak gunung. Ketika ada letusan dahsyat, sumbatan lava akan meng-
hancurkan puncak gunung dan terbentuklah kawah. Nah, sekarang
kamu jadi tahu bukan, mengapa letusan gunung dapat menyebabkan
perubahan pada permukaan bumi.

Di balik semua peristiwa pasti ada hikmah yang dapat diambil.
Dalam peristiwa meletusnya gunung berapi, ada juga keuntungan yang
didapat. Abu vulkanik dari gunung berapi membuat tanah menjadi
subur.

Sekarang, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui meletusnya
gunung berapi!

abu dan asap

aliran lava
celah utama

ruang magma

kerak

lapisan abu
dan lava
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BBBBB. P. P. P. P. Penceenceenceenceencegggggahan Pahan Pahan Pahan Pahan Perererererubahan Lingkubahan Lingkubahan Lingkubahan Lingkubahan Lingkungungungungungananananan

Perubahan  permukaan bumi menimbulkan dampak yang serius
bagi kehidupan. Sebenarnya, akibat yang ditimbulkan oleh berbagai
peristiwa ini bisa dicegah. Bagaimana caranya?

Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah erosi? Ada beberapa
hal yang dapat kita dilakukan, yaitu:

a. Reboisasi yaitu menghutankan kembali tanah-tanah yang gundul.
Caranya dengan menanam kembali pepohonan dalam jumlah
banyak.

b. Menanam pohon bakau di pantai untuk mengurangi abrasi.

Alat dan Bahan:
- Air - Pewarna makanan (merah)
- Sendok - Cuka 1 gelas
- Corong - Botol 250 mL
- Tepung 1 sendok makan - Loyang besar
- Soda kue 1 sendok makan - Gelas ukur 250 mL 2 buah

Kegiatan 1 .

Langkah-langkah Kegiatan:
1. Letakkan botol dalam loyang!
2. Campurkan tepung dan soda kue

dalam gelas ukur!
3. Tuangkan campuran tepung dan

soda kue  ke dalam botol dengan
menggunakan corong!

4. Tambahkan pewarna makanan ke
dalam botol!

5. Tambahkan setengah gelas cuka
ke dalam botol!

6. Ketika busa berhenti, tambahkan
sisa cuka ke dalam botol!

7. Amati dengan teliti dan catat apa
yang terjadi!

Gambar 15.13
Ilustrasi kegiatan 15.2
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c. Membuat sengkedan atau te-
rasering yaitu membuat posisi
tanah yang miring menjadi ber-
tingkat-tingkat. Mungkin kamu
sudah tahu, jika sistem ini su-
dah diterapkan oleh petani di
Bali.

Adanya badai dan angin ribut
dapat diramalkan dengan mem-
pelajari tekanan udara. Dengan ada-
nya informasi ini, penduduk dapat mempersiapkan diri menghadapi
badai atau mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Bagaimana dengan tsunami? Telah diketahui bahwa, gempa ber-
kekuatan lebih dari 6 skala Richter berpotensi menimbulkan tsunami.
Jika terjadi gempa tersebut, maka diharapkan penduduk mengungsi
ke tempat yang lebih tinggi. Apalagi, jika penduduk di tepi pantai me-
ngetahui pasang surut yang sangat rendah. Dengan mengetahui infor-
masi tersebut, kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi.

Akibat yang ditimbulkan oleh gunung meletus pun bisa dikurangi.
Bagaimana caranya? Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi
harus peka terhadap gejala-gejala alam yang timbul. Gejala-gejala alam
yang menyertai gunung meletus antara lain:

1. Hewan-hewan di sekitar lereng gunung akan turun ke perkampu-
ngan.

2. Terdengar suara gemuruh yang disertai suhu udara panas.

Dengan mengetahui gejala-gejala tersebut, diharapkan masyarakat
segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di daerah rawan gunung
meletus, ada bunker-bunker atau rumah-rumah bawah tanah yang
dapat digunakan sebagai tempat persembunyian.

Gambar 15.13 Pembuatan sengkedan
untuk pencegahan erosi

Bumi kita sudah rusak. Hutan-hutan gundul. Bencana banjir dan erosi
melanda negeri kita. Bagaimana perasaanmu? Apa yang dapat kamu
lakukan sebagai seorang pelajar? Adakah manfaat yang kamu peroleh
setelah belajar bab ini? Coba tuliskan pada buku catatanmu!
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1. Kenampakan permukaan bumi dapat berubah karena air pasang,
angin, hujan, api, cahaya matahari, gempa bumi, dan gunung
meletus.

2. Beberapa usaha mencegah erosi antara lain: melakukan pe-
nanaman hutan kembali (reboisasi); membuat sengkedan tanah
(terasering); menanami area pantai dengan pohon bakau.

3. Kerugian akibat perubahan kenampakan bumi dapat dicegah de-
ngan mengetahui gejala-gejala alam yang muncul.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Pengikisan tanah, batuan atau lapisan bumi oleh air hujan disebut
... .

a. rotasi c. evolusi
b. erosi d. revolusi

2. Erosi oleh air laut disebut ... .

a. evolusi c. gravitasi
b. abrasi d. erosi

3. Naiknya permukaan air laut disebut ... .

a. pasang naik c. pasang surut
b. pasang naik turun d. pasang turun

4. Tiruan bentuk bumi disebut ... .

a. atlas c. peta
b. globe d. kompas

5. Kecepatan angin diukur dengan ... .

a. seismograf c. anemometer
b. seismometer d. termometer

6. Pengaruh angin yang buruk misalnya ... .

a. mempercepat proses pengeringan



Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 4 SD/MI

182182182182182

b. membantu terjadinya perubahan musim
c. menyebarkan berbagai macam penyakit
d. membantu pergerakan udara

7. Kekuatan gempa diukur dengan ... .

a. seismograf c. anemometer
b. seismometer d. termometer

B. Lengkapilah bagian yang kosong dengan istilah yang tepat!
(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Permukaan bumi senantiasa berubah akibat perubahan alam dan
perilaku manusia. Perubahan alam berupa air pasang menyebabkan
______ pantai, namun peristiwa ini dapat dicegah dengan ______.
Nelayan juga mendapatkan keuntungan dari air pasang. Ketika ______,
nelayan pergi ke tengah laut untuk mencari ikan. Namun, kapal nelayan
tidak dapat berlabuh di dermaga ketika ______.

2. Angin adalah ______ dan dapat diukur dengan ______. Angin
dimanfaatkan manusia untuk ______, ______ dan ______. Angin yang
sangat kuat mempengaruhi gelombang laut sehingga menyebabkan
______ dan membentuk pusaran kencang yang disebut ______. Jika
hal itu terjadi di darat disebut ______.

3. Perhatikan gambar lereng gunung berikut!

Lereng gunung yang paling mudah mengalami erosi adalah ______
karena ______. Cara lain untuk mencegah erosi adalah ______ dan
______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Sekelompok anggota pramuka berkemah di hutan. Pada malam hari,
mereka menyalakan api unggun. Keesokan paginya, mereka langsung
pulang tanpa mematikan sisa api unggun yang masih menyala. Me-
nurutmu, benar atau salahkah tindakan mereka? Kemungkinan apa
yang akan terjadi?
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meliputi

Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajar-mengajar, diharapkan kamu dapat:
mengidentifikasi asal sumber daya alam yang dikenal dan teknologi yang
digunakan;
mendeskripsikan dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian
lingkungan.

Laut, Hutan,
sungai, gunung,

tanah. Mengakibatkan
Kerusakan lingkungan

jika
berlebihan

Asal SDA

Pengolahan
SDA

Pengambilan
SDA

dapat langsung
dimanfatkan

melalui suatu
proses

yaitu

Sumber Daya Alam
(SDA)

ada yang

Baju, kertas,
gula, roti.

misalnya
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Carilah sebanyak-banyaknya  benda di sekitarmu dan sebutkan bahan
asalnya! Diskusikanlah dengan teman-temanmu kemudian salin dan
isilah tabel 16.1 di bawah ini!

Nama Benda

Asal

Tumbuhan Hewan Mineral Mineral bukan
logam logam

Meja kayu

Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Apakah matahari,
air, udara, tumbuhan, dan hewan termasuk sumber daya alam? Dari
manakah benda-benda yang ada di sekeliling kita berasal?

Lakukan kegiatan berikut!

Tabel 16.1

Kegiatan 1 .1
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A.A.A.A.A. Asal Sumber Daya AlamAsal Sumber Daya AlamAsal Sumber Daya AlamAsal Sumber Daya AlamAsal Sumber Daya Alam

Dari kegiatan di atas, kamu sudah dapat mengelompokkan ber-
bagai benda berdasarkan bahan asalnya. Meja, kursi, dan lemari terbuat
dari kayu. Daging, susu, dan keju berasal dari hewan. Tanah, batu, kerikil,
dan pasir adalah kelompok bebatuan. Lalu, dari manakah tumbuhan,
hewan, air, tanah, dan minyak bumi? Semuanya itu merupakan ke-
kayaan alam ciptaan Tuhan. Manusia memanfaatkan berbagai kekayaan
alam. Semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia
untuk memenuhi keperluan hidupnya dinamakan Sumber Daya Alam
(SDA). Berbagai kekayaan alam tersebut adalah sebagai berikut.

- Laut: memiliki hasil-hasil berupa air, garam, berbagai jenis ikan,
tumbuhan laut yang dapat digunakan untuk makanan. Selain itu di
dasar laut juga dapat ditemukan sumber minyak bumi. Keindahan
laut dapat dimanfaatkan sebagai wisata bahari.

- Hutan: adalah paru-paru dunia karena berbagai tumbuhan di
dalamnya menghasilkan oksigen. Hutan juga menampung air hujan.
Di dalamnya juga dapat kita temukan sumber-sumber makanan
dari berbagai jenis tanaman maupun hewan. Hutan merupakan
sumber keanekaragaman hayati. Tahukah kamu apa maksudnya?
Coba pikirkan bersama-sama dengan temanmu!

Berdiskusilah dalam kelompok kecil (3-4 orang).

Apa maksud hutan sebagai sumber keanekaragaman hayati?

i i an e a a

- Sungai: memiliki hasil air tawar, berbagai jenis ikan, bahan-bahan
sungai seperti: batu, pasir, kerikil, dan sebagainya.

- Gunung: menyimpan banyak kekayaan alam. Selain hutan yang
tumbuh di atasnya, juga berbagai jenis batuan yang dapat
ditambang seperti: batu kapur, belerang, batubara, dan berbagai
jenis mineral logam seperti emas, perak, nikel, tembaga, dan alu-
minium.

- Lapisan tanah: yang subur dapat ditanami. Tanah berhumus baik
untuk pertanian.
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Setelah mengetahui asal SDA, kita akan mempelajari pengelompok-
an SDA. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan
menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya
alam yang tidak dapat diperbarui.

Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah SDA yang tetap
tersedia, walau terus menerus dipakai. SDA yang dapat diperbarui
dapat diperoleh kembali dalam kurun waktu yang tidak lama. Misalnya,
tumbuhan, hewan, udara, dan tanah.

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya
alam yang jika habis sudah tidak dapat diperbarui lagi. Atau, untuk
mendapatkannya kembali diperlukan waktu jutaan tahun lagi. Misalnya,
bahan-bahan tambang, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara,
tembaga, emas, perak, dan mineral.

BBBBB..... PPPPPengengengengengolahan dan Polahan dan Polahan dan Polahan dan Polahan dan Pengengengengenggunaan Hasil Alamgunaan Hasil Alamgunaan Hasil Alamgunaan Hasil Alamgunaan Hasil Alam

Pemanfaatan sumber daya
alam melalui suatu proses.
Tidak semua SDA dapat lang-
sung dimanfaatkan. Coba kamu
perhatikan gambar 16.1! Susu
yang dihasilkan sapi dan gan-
dum yang ditanam dapat diolah
menjadi susu, roti, sereal, juga
keju yang kemudian dapat kita
makan.

Perhatikan gambar
16.2! Pohon tebu dan bit
mengalami proses pan-
jang sebelum dihasilkan
gula. Gula dimanfaatkan
sebagai bahan pemanis
makanan maupun minu-
man.

Gambar 16.1
Pengolahan SDA memerlukan proses

Gambar 16.2 Pengolahan tebu dan bit menjadi gula
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bit diiris dan
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cairan gula
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dipadatkan
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Bahan pakaian dibuat dari kapas, wol dibuat dari bulu domba, ban
dibuat dari getah karet, nasi diperoleh dari proses pengolahan padi,
dan sebagainya. Dapatkah kamu menceritakan proses pembuatan
cokelat, ban, dan batu bata? Kerjakanlah tugas berikut ini!

CCCCC..... PPPPPengengengengengambilan Sumber Daambilan Sumber Daambilan Sumber Daambilan Sumber Daambilan Sumber Dayyyyya Alama Alama Alama Alama Alam

Manusia mengambil sumber daya alam melalui berbagai cara. Ada
yang dapat diambil langsung dengan mudah. Ada juga yang melalui
cara dan proses yang sulit. Manusia menciptakan teknologi modern
untuk mempermudah pengambilan sumber daya alam.

Nelayan tradisional menangkap
ikan dengan pancing dan jala. Mereka
melaut dengan perahu layar seder-
hana. Hasil tangkapannya juga tidak
terlalu banyak.

Para nelayan merasa tidak puas
dengan hasil tangkapannya. Mereka
memikirkan cara lain untuk menda-
patkan ikan. Mereka menciptakan ka-
pal bermesin yang dilengkapi jaring-
jaring besar. Dengan peralatan yang
modern, pengambilan ikan menjadi
lebih mudah. Selain itu hasil tangkap-
annya pun jauh lebih banyak. Coba
perhatkan gambar 16.3!

Tugas Rumah

Buatlah kelompok beranggotakan 3 - 4 orang.

Pilihlah satu jenis benda ataupun makanan di bawah ini! Diskusikan
sejenak dan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang cara
pembuatannya.

1. wol 3. cokelat 5. ban

2. kertas 4. batu bata 6. tempe

Gambar 16.3
Kapal penangkap ikan
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Sayangnya, perkembangan teknologi sering disalahgunakan oleh
sebagian orang. Ada nelayan nakal yang menggunakan racun untuk
menangkap ikan. Nelayan itu menyebarkan racun di perairan. Racun
menyebabkan ikan-ikan pingsan atau mati. Ikan-ikan akan mengapung
di permukaan air. Nelayan tinggal mengumpulkan ikan-ikan itu dengan
mudah.

Ada juga nelayan yang menggunakan bom. Nelayan itu melempar-
kan bom ke perairan. Bom akan membunuh ikan-ikan di perairan.
Nelayan hanya tinggal mengumpulkan ikan-ikan yang mati.

Pernah mendengar pukat harimau? Menangkap ikan dengan pukat
harimau memberikan hasil tangkapan yang banyak. Semua jenis ikan
akan terjebak di dalam pukat harimau. Namun, hal tersebut hanya akan
memberikan keuntungan sesaat. Sesungguhnya, pukat harimau akan
merugikan nelayan itu sendiri. Pukat harimau memiliki mata pukat yang
halus. Mata pukat yang halus menyebabkan banyak benih ikan ikut
terjerat. Benih-benih ikan itu akhirnya akan mati. Akibatnya, jumlah ikan
dewasa akan berkurang.

Perhatikanlah gambar 16.4! Itu adalah kegiatan penambangan.
Kamu tentu sudah tahu bahwa barang tambang termasuk sumber daya
alam yang tidak dapat diperbarui. Jika pengambilannya tidak bijaksana,
maka barang tambang akan habis.  Penambangan yang berlebihan juga
dapat merusak lingkungan.

Gambar 16.4
Penambangan yang berlebihan merusak lingkungan.

Kegiatan pengambilan sumber daya yang lain adalah penebangan
hutan. Tahukah kamu bahwa jutaan pohon ditebang setiap tahunnya
untuk membuat kertas? Penebangan harus menerapkan sistem tebang
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pilih. Apa maksudnya? Pohon yang ditebang harus yang berumur
cukup tua. Penebang kayu juga seharusnya mengganti pohon yang ia
tebang. Mereka harus menanam pohon-pohon baru.

Sayangnya, sebagian orang belum sadar akan pentingnya kelestari-
an lingkungan. Mereka menebang pohon secara sembarangan. Cara
tersebut lebih mudah dan cepat. Mereka tidak perlu menghabiskan
waktu untuk memilih pohon yang cukup tua. Mereka biasanya juga
tidak menanami kembali hutan yang sudah ditebangi. Akibatnya, hutan
menjadi gundul. Coba perhatikan gambar 16.5!

i i an e a a

Diskusikan dalam sebuah kelompok kecil!

1. Sebutkan 3 contoh lain pengambilan sumber daya alam yang ber-
lebihan!

2. Apa akibatnya bila sumber daya alam diambil tanpa memperhati-
kan kelestarian alam?

Penggundulan hutan akan mendatangkan banyak kerugian. Hutan
yang gundul menyebabkan menipisnya cadangan air tanah. Tidak ada
lagi akar pohon untuk menyerap air hujan. Hutan yang gundul juga
menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Aliran air hujan akan me-
ngikis lapisan atas tanah yang subur. Kerugian yang lain adalah terjadi-
nya bencana banjir dan longsor. Banjir terjadi karena tidak ada lagi akar
pepohonan yang menahan aliran air. Akibatnya, jumlah air yang
mengalir ke pemukiman tidak terkendali.

Gambar 16.5
Hutan yang gundul akibat penebangan liar.
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DDDDD..... TTTTTeknologi Daur Ulangeknologi Daur Ulangeknologi Daur Ulangeknologi Daur Ulangeknologi Daur Ulang

Kita tadi sudah membahas pengambilan sumber daya alam yang
berlebihan. Ada begitu banyak orang yang mengeruk sumber daya
alam dengan serakah. Mereka tidak mempedulikan kelestarian ling-
kungan. Tetapi ternyata masih ada orang yang peduli terhadap
lingkungan. Siapakah dia? Merekalah yang memanfaatkan sumber daya
alam dengan sebaik-baiknya. Mereka menggunakan sumber daya alam
secara bijaksana. Mereka juga menciptakan tekonologi daur ulang.

Tahukah kamu teknologi daur ulang? Teknologi daur ulang adalah
teknologi mengolah kembali barang bekas menjadi barang baru yang
berguna. Contohnya:

- Kertas-kertas bekas diolah kembali menjadi kertas.

- Potongan-potongan kayu diolah menjadi papan.

- Plastik bekas dilebur dan diolah kembali menjadi barang yang lebih
berguna .

Kamu juga dapat mempraktikkan teknologi daur ulang secara se-
derhana. Coba lakukan kegiatan 16.2 dan 16.3 berikut ini!

Ayo Membuat Kertas Daur ulang

Alat dan bahan:
- kertas bekas secukupnya
- air hangat dan sabun detergen
- alat pengaduk (mixer atau pengaduk biasa)
- baskom, bingkai kayu dengan penyaringnya,
- kain bersih yang dapat menyerap air

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Robek kertas menjadi potongan-potongan kecil dan rendam da-
lam air hangat yang telah dicampur sabun detergen, selama satu
malam.

2. Esoknya kertas sudah hancur terpilah-pilah. Jika perlu kocoklah
dengan mixer atau pengocok telur hingga menjadi bubur kertas
yang encer.

3. Ambil beberapa genggam bubur kertas masukkan ke dalam bas-
kom berisi air lalu aduk-aduklah.

Kegiatan 1 .



Bab 16 Sumber Daya Alam

191191191191191

Gambar 16.6
Langkah-langkah kegiatan
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4. Ambil bingkai yang dilengkapi saringan tipis dan masukkan dalam
bubur kertas lalu angkat. Akan ada bubur kertas yang tertinggal
di saringan. Tiriskan di atas kain, lalu balikkan.

5. Tutup dengan kain lain untuk proses pengeringan yang memakan
waktu dua hari.

Ayo Membuat Kompos

Alat dan bahan:

- cangkul

- sisa-sisa makanan

- dedaunan

- potongan ranting

- kotoran ternak

- daun pisang atau jerami

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Galilah lubang di dalam tanah.

2. Masukkan sisa-sisa makanan, dedaunan, potongan ranting dan
kotoran ternak ke dalamnya.

3. Tutup dengan daun pisang atau jerami.

4. Timbun kembali lubang dengan tanah.

5. Biarkan timbunan itu selama empat bulan.

6. Komposmu telah siap digunakan sebagai pupuk.

Kegiatan 1 .
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1. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaat-
kan oleh manusia.

2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain batu
bara, minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, dan besi.

3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain tumbuhan,
hewan, sinar matahari, dan angin.

4. Nasi, susu, daging, pakaian, dan kayu adalah bentuk-bentuk peng-
olahan dari sumber daya alam.

5. Pengambilan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian
alam.

Bolehkah menangkap ikan dengan pukat harimau? Apa dampaknya
bagi habitat laut?
Tentu, kamu bisa menjawab pertanyaan di atas, bukan?
Manfaat apa yang kamu peroleh setelah belajar bab ini? Coba tuliskan
pada buku catatanmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah ... .
a. minyak bumi c. tembaga
b. emas d. kelapa

2. Sumber daya alam yang berasal dari laut adalah ... .
a. garam c. perak
b. emas d. kayu
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3. Sumber daya alam yang dapat diambil
dari hewan ini adalah .... .
a. daging, kulit, kotoran
b. susu, daging
c. bulu, tanduk, daging
d. telur, daging, bulu

4. Proses pengolahan kembali bahan-bahan bekas menjadi produk
baru yang berguna disebut ... .
a. pengumpulan limbah bekas
b. teknologi pengolahan
c. eksploitasi
d. daur ulang

5. Pengambilan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kese-
imbangan lingkungan adalah ... .
a. mencari ikan dengan pukat harimau
b. menjala ikan
c. memancing
d. memanen bandeng di tambak

B. Lengkapilah bagian yang kosong dengan istilah yang tepat!
(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Semua kekayaaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia
untuk memenuhi keperluan hidupnya disebut ______. SDA yang
berasal dari laut, misalnya  ______,  ______ dan  ______. SDA yang
tidak dapat diperbarui, misalnya  ______,  ______ dan  ______.

2. Keserakahan manusia untuk memanfaatkan dan mengambil SDA
berakibat buruk terhadap keseimbangan alam ini. Misalnya, pene-
bangan hutan secara liar,  ______,  ______ dan  ______.

C. Jawablah dengan pengetahuan yang kalian pahami!

(Tulislah jawabanmu tersebut di buku latihanmu!)

1. Sebagai seorang pelajar yang cinta lingkungan, tindakan apa yang
akan kamu lakukan untuk menjaga lingkungan ini?

2. Seorang nelayan menginginkan hasil tangkapannya lebih banyak.
Ia tahu menangkap ikan dengan pukat harimau dan bom hasilnya
jauh lebih banyak. Namun, ia tidak melakukan hal itu. Ia sadar akan
akibat buruk yang ditimbulkan. Apa bahaya dan akibat yang ditim-
bulkan pemakaian pukat harimau atau bom itu?
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I. Berilah tanda silang (X) pada huruf pada jawaban yang paling
benar!

1. Rangka kepala disebut juga ... .
a. cangkang c. tulang keras
b. tengkorak d. helm

2. Jantung manusia dilindungi oleh ... .
a. rangka kepala c. rangka badan
b. rangka gerak d. rangka dada

3. Rakitis merupakan penyakit tulang akibat kekurangan ... .
a. Vitamin D c. Vitamin C
b. Vitamin E d. Vitamin K

4. Bagian mata yang berguna untuk mengatur banyaknya cahaya yang
masuk ke mata adalah ... .
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

5. Fungsi bagian mata yang ditunjuk adalah ... .
a. melindungi mata
b. mengatur cahaya masuk
c. menghasilkan air mata
d. membasahi mata

6. Bagian ujung lidah dapat merasakan rasa ... .
a. manis c. asin
b. pahit d. asam

7. Hewan pemakan segala disebut ... .
a. herbivor c. karnivor
b. perivor d. omnivor

8. Hewan yang tidak termasuk golongan hewan herbivor adalah ... .
a. jerapah c. gajah
b. kupu-kupu d. singa

1

2
3

4
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9. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses
... .
a. kemosintesis c. klorosintesis
b. fotosintesis d. metamorfosis

10. Di bagian bawah daun terdapat mulut daun yang disebut ... .
a. urat daun c. kloroplas
b. stomata d. kulit daun

11. Lentisel merupakan alat pernapasan tumbuhan yang terdapat dalam
... .
a. batang c. akar
b. daun d. umbi

12.

13. Benalu yang menumpang pada pohon inang adalah contoh simbiosis
... .
a. mutualisma c. komensalisma
b. parasitisma d. plastisima

14. Tahapan yang terjadi pada bagian metamorfosis kupu-kupu pada
gambar ini adalah ... .

a. larva
b. pupa
c. imago
d. telur

15. Perhatikan gambar berikut!
Konsumen tingkat dua
diduduki oleh ... .
a. belalang
b. rumput
c. katak
d. elang

Hubungan yang terjadi pada gambar di
samping adalah ... .
a. simbiosis komensalisma
b. simbiosis plastisima
c. simbiosis mutualisma
d. simbiosis parasitisma
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16. Benda cair bentuknya ... volumenya ... .
a. tetap, tetap c. tetap, berubah
b. berubah, tetap d. berubah, berubah

17. Kapur barus di dalam lemari pakaian lama-kelaman akan habis karena
... .
a. membeku c. menguap
b. mencair d. menyublim

18. Menyublim adalah perubahan wujud dari ... menjadi ... .
a. cair, gas c. gas, cair
b. padat, cair d. padat, gas

19. Perubahan kimia merupakan perubahan wujud yang sifatnya ... .
a. bolak-balik c. tetap
b. setengah bolak-balik d. sementara

20. Gula pasir bila dipanaskan akan mengalami perubahan ... .
a. kimia c. fisika
b. setengah kimia d. setengah fisika

21. Di bawah ini yang termasuk perubahan kimia adalah ... .
a. air yang didinginkan dalam kulkas
b. es krim yang terkena sinar matahari
c. besi baja yang dilebur
d. kertas yang dibakar

22. Menyublim adalah peristiwa benda padat menjadi ... .
a. cair c. padat
b. setengah padat d. gas

23. Jas hujan terbuat dari plastik karena ... .
a. tidak tembus air
b. tahan karat
c. kuat
d. tahan panas

24. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari ... menjadi ... .
a. gas, cair c. padat, gas
b. cair, gas d. padat, cair

25. Peristiwa perubahan benda cair menjadi benda padat disebut ... .
a. menguap c. menyublim
b. menguap d. membeku
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26. Bila benda diberi gaya maka benda tersebut akan berubah ... .
a. isinya c. volumenya
b. bentuknya d. beratnya

27. Kekuatan untuk menarik atau mendorong benda disebut ... .
a. gaya c. tekanan
b. aksi d. energi

28. Benda yang tidak menerapkan hukum Archimedes adalah ... .
a. c.

b. d.

29. Sebuah benda akan ... bila berat jenisnya sama dengan berat jenis
air.
a. tenggelam c. melayang
b. terapung d. terendam

30. Jarum baja yang diletakkan dengan hati-hati di permukaan air akan
dapat terapung. Hal ini dapat terjadi karena ... .
a. jarum tersebut mendapat gaya ke atas
b. jarum tersebut lebih ringan daripada air
c. berat jenis jarum lebih kecil daripada berat jenis air
d. massa jenis jarum sama dengan massa jenis air

31. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja disebut ... .
a. kuasa c. daya
b. tekanan d. energi

32. Sebuah kipas angin mengubah energi ... menjadi energi ... .
a. listrik, gerak c. cahaya, gerak
b. baterai, gerak d. gerak, gerak
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33. Peralatan rumah tangga yang mengubah energi listrik menjadi
menjadi energi panas adalah ... .
a. radio c. kipas angin
b. televisi d. seterika

34. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah ... .
a. matahari c. air
b. nuklir d. angin

35. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan ... .
a. kompor c. akumulator
b. generator d. motor listrik

36. Gitar listrik merupakan salah satu alat penghasil sumber ... .
a. listrik c. panas
b. cahaya d. bunyi

37. Energi alternatif berupa panas bumi disebut ... .
a. geotermal c. geodesi
b. geologi d. geografi

38. Rasi bintang untuk menunjukkan arah selatan yaitu ... .
a. rasi kalajengking c. rasi gubug penceng
b. rasi scorpio d. rasi orion

39. Benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri adalah ... .
a. bulan c. matahari
b. bintang d. meteor

40. Terjadinya siang dan malam adalah akibat ... .
a. rotasi bulan c. rotasi bumi
b. evolusi bumi d. evolusi bulan

41. Peristiwa pengikisan tanah, batuan atau lapisan bumi oleh air disebut
... .
a. korosi c. rotasi
b. erosi d. abrasi

42. Salah satu cara mencegah erosi yaitu dengan melakukan reboisasi,
yaitu dengan cara ... .
a. menghutankan kembali tanah-tanah yang gundul.
b. menanam pohon buah-buahan di kebun.
c. menebang pohon-pohon di hutan untuk perkebunan.
d. menanam tanaman padi dengan sistem tumpang sari.
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43. Untuk mencegah erosi, tanah yang miring dibuat bertingkat-tingkat.
Sistem ini dinamakan ... .
a. sistem ulir c. sistem tangga
b. tumpang sari d. terasering

44. Pasang naik dan pasang surut adalah akibat ... .
a. gaya tarik bulan
b. gaya tarik matahari
c. gaya tarik bulan dan matahari
d. gaya tarik bulan, matahari dan planet-planet lainnya

45. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebut ... .
a. evolusi bulan c. rotasi bulan
b. revolusi bulan d. resolusi bulan

46. Rotasi bumi yaitu ... .
a. perputaran bumi pada porosnya
b. perputaran bumi mengelilingi matahari
c. perputaran bulan mengelilingi bumi
d. perputaran bulan dan bumi mengelilingi matahari

47. Pengaruh baik angin bagi daratan adalah ... .
a. mendorong penyebaran berbagai penyakit
b. membuat udara jadi dingin
c. mempercepat proses pengeringan di bumi
d. menyebabkan tornado

48. Hal yang bukan merupakan SDA adalah ... .
a. gunung c. laut
b. hutan d. perumahan

49. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah ... .
a. timah c. emas
b. minyak bumi d. tumbuhan

50. Penggunaan SDA dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan
adalah ... .
a. menggunakan pukat harimau
b. menggunakan bom
c. menambang pasir sebanyak-banyaknya
d. memancing
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Akar : bagian yang berfungsi menyerap air dan sari-sari makanan.
Benda : segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang.
Bintang : benda langit yang memancarkan cahaya sendiri.
Buah : hasil proses pembuahan.
Bunga : alat perkembangbiakan pada tumbuhan.
Daun : tempat berlangsungnya proses pembuatan makanan.
Ekosistem : hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan

lingkungannya.
Eksoskeleton : rangka luar.
Endoskeleton : rangka dalam.
Episentrum : pusat gempa.
Epidermis : lapisan kulit paling luar.
Eusthacius : saluran yang menghubungkan rongga telinga dan rongga mulut.
Gaya : kekuatan untuk melakukan berbagai kegiatan.
Galaksi : gugusan bintang yang jumlahnya ratusan milyar.
Herbivor : hewan pemakan tumbuhan.
Karnivor : hewan pemakan daging.
Konduksi : perpindahan panas yang terjadi pada benda padat.
Konveksi : perpindahan panas yang terjadi pada benda cair dan gas.
Massa : banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda.
Metamorfosis: tahap-tahap perubahan bentuk yang dialami hewan untuk menjadi

dewasa.
Omnivor : hewan pemakan segala.
Otitis media : penyakit yang menyerang telinga karena infeksi (congek).
Polio : penyakit tulang yang disebabkan oleh virus dan  bisa menyebabkan

kelumpuhan.
Radiasi : perpindahan panas melalui ruang hampa dan memancar ke segala

arah.
Rakitis : penyakit tulang karena kekurangan vitamin D.
Rasi bintang : kumpulan bintang-bintang yang letaknya berdekatan dan memben-

tuk gambaran tertentu.
Reboisasi : melakukan penanaman hutan kembali
Rotasi bumi : perputaran bumi pada porosnya.
Terasering : membuat posisi tanah yang miring menjadi bertingkat-tingkat
Seismograf : alat untuk mengukur kekuatan getaran gempa bumi
Sendi : tempat hubungan antara dua tulang atau lebih.
Simbiosis : hubungan saling ketergantungan antarmakhluk hidup yang hidup

bersama secara erat.
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Bab 1
1. b 5. b 9. c
2. a 6. d 10. b
3. c 7. d
4. d 8. c

Bab 2
1. a 5. b 9. a
2. c 6. b 10. d
3. d 7. b
4. c 8. a

Bab 3
1. b 5. d 9. b
2. c 6. b 10. d
3. a 7. c
4. a 8. b

Bab 4
1. a 3. d 5. b
2. c 4. b

Bab 5
1. a 5. b 9. b
2. c 6. d 10. a
3. d 7. d
4. a 8. d

Bab 6
1. c 3. a 5. b
2. a 4. d

Bab 7
1. b 3. b 5. c
2. d 4. c

Bab 8
1. a 5. c 9. c
2. d 6. a 10. b

3. c 7. c
4. b 8. a

Bab 9
1. a 2. b 3. a

Bab 10
1. a 5. a 9. a
2. d 6. a 10. c
3. d 7. d
4. b 8. d

Bab 11
1. a 5. b 9. a
2. d 6. c 10. b
3. d 7. b
4. c 8. a

Bab 12
1. c 5. a 9. b
2. b 6. d 10. d
3. a 7. a
4. d 8. c

Bab 13
1. a 2. b

Bab 14
1. a 3. a 5. a
2. c 4. c

Bab 15
1. b 4. b 6. c
2. b 5. c 7. a
3. a

Bab 16
1. d 3. b 5. a
2. a 4. d

Latihan Akhir
Tahun Ajaran

1. b 18 d 35. b
2. d 19. c 36. d
3. a 20. a 37. a
4. a 21. d 38. c
5. a 22. d 39. a
6. a 23. a 40. c
7. d 24. b 41. d
8. d 25. d 42. a
9. b 26. b 43. d
10. b 27. a 44. c
11. a 28. d 45. b
12. c 29. c 46. a
13. b 30. c 47. c
14. b 31. d 48. d
15. c 32. a 49. d
16. b 33. c 50. d
17. d 34. a
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