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Kata Pengantar 
Ilmu Pengetahuan Alam adalah mata pelajaran yang berkaitan 

dengan mengetahui alam secara sistematis. IPA bukan hanya kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 
saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA di 
Sekolah Dasar diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari 
dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 
  Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman secara 
langsung. Oleh karena itu, siswa perlu dibantu untuk mengembangkan 
keterampilan proses.  Materi pada buku ini disusun secara sistematis 
dengan contoh-contoh yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari 
sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain materi, buku ini juga 
mencakup kegiatan yang dapat membantu siswa untuk memahami alam 
sekitarnya melalui proses penyelidikan. Oleh karena itu, isi buku ini lebih 
menekankan agar siswa menjadi pelajar aktif. Selain itu, pada setiap akhir 
bab dilengkapi rangkuman, peta konsep, dan uji kompetensi yang sesuai 
dengan tiga ranah evaluasi yang ditekankan pada kurikulum berbasis 
kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi tersebut 
dapat berupa soal pilihan ganda, soal isian, atau penugasan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan 
penyempurnaan. Namun, penulis berharap semoga kehadiran buku ini 
akan bermanfaat bagi siswa, guru, maupun orang tua siswa. 
 
 

 

 

Yogyakarta, April 2013 
 
Penulis 
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                                     PENGGOLONGAN HEWAN BERDASARKAN JENIS 

MAKANANNYA 

 

 

     

Sumber: Margasatwa, Indonesian Heritage 

 

Kalau kamu ke kebun binatang makanan apa yang kamu berikan kepada kera? Kera 

biasanya makan pisang atau buah-buahan lain. Bagaimana dengan hewan yang lainnya? Apakah 

makanan hewan itu sama? 

 

Hewan ada yang makan tumbuhan, daging, atau keduanya. Hewan dapat pula 

dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. 
 

Pembelajaran 
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Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti halnya manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Makanan digunakan hewan 

sebagai sumber energi. Dengan energi inilah hewan dapat melakukan kegiatan. Hewan dapat 

digolongkan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan pemakan tumbuhan. Ada hewan 

pemakan daging atau hewan lain.  Ada pula hewan pemakan daging dan tumbuhan. Jadi, sumber 

makanan hewan berasal dari hewan lain dan tumbuhan. Pernakah kamu memperhatikan hewan di 

sekelilingmu? Apa makanan mereka? Tergolong jenis hewan apa sajakah mereka ? mari kita 

pelajari lebih mendalam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golongan Hewan 

Karnivora Herbivora Omnivora 

 Kambing 

 Kerbau 

 Sapi 

 Gajah 

 Burung 

 Kelelawar 

 Harimau 

 Singa 

 Kucing 

 Anjinga 

 Ayam 

 Musang 

 Bebek 

 Tikus 

 Beruang 
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      Setiap hewan berguna bagi hewan lain. Berbagai macam mahluk hidup yang hidup 

bersama dalam suatu tempat disebut komunitas. Komunitas dengan tanah, air, hutan, dan udara 

serta proses saling ketergantungan yang terjadi disebut ekosistem. Pada ekosistem hutan dan laut, 

hubungan makan-dimakan antara hewan dan tumbuhan sangat erat.  

Manusia dapat melindungi hutan dan laut. Jika manusia menghancurkan hutan dan laut, habitat 

hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya juga akan hancur.  Hutan dan laut bagaikan 

sebuah rumah dengan banyak lantai atau daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh makhluk hidup 

yang berbeda.                                                    

 

                                                   Perhatikan gambar ekosistem pada gambar disamping ini ! 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Ekosistem Pohon 

Gambar di atas menunjukkan ekosistem sebatang pohon. Perhatikan proses kehidupan 

yang tampak berbeda mulai dari lapisan tanah hingga ke atas pohon. 

Pada lapisan dibawah pohon tampak ada akar pohon, tanah, dan daun-daun yang sedang 

membusuk. Di sana hidup hewan pengurai seperti bakteri, kumbang, cacing tanah, dan jamur 

yang tumbuh di mana-mana. Pada lapisan di atasnya, terdapat serangga, kaki seribu, dan larva. 

Pada daerah cabang dan dedaunan, terdapat kehidupan lain. Lebah mendapatkan nektar/madu. 

Jamur tumbuh pada dedaunan. Burung membuat sarang dan bertelur di dahan. Tupai 

mendapatkan makanannya. Burung pipit mencari ulat dan memakannya. Burung elang 

memangsa burung-burung pipit.  

 Tumbuhan dapat membuat makananannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan disebut 

sebagai penghasil atau produsen. Tanaman hijau atau rumput hijau adalah penghasil atau 

produsen.  

A. JENIS MAKANAN HEWAN 
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Sapi perah yang memanfaatkan tumbuhan rumput hijau sebagai makanannya disebut 

pengguna atau konsumen. Manusia dikatakan sebagai konsumen pertama jika ia langsung 

memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya. Namun, bila manusia memanfaatkan hewan 

pemakan tumbuhan sebagai makanannya, manusia disebut konsumen kedua.  

        

Gambar 3.2 sapi sebagai konsumen dan manusia sebagai konsumen kedua 

Pada ekosistem sawah dan ladang, tikus akan memakan tanaman atau rumput. Burung 

hantu akan memakan tikus. Kejadian makan dan dimakan ini membentuk rantai yang disebut 

rantai makanan.  

     

 

 

 

                                         Gambar 3.3 Rantai Makanan 

 Makhluk hidup ini dinamakan konsumen. Makhluk hidup pemakan tumbuhan disebut 

herbivora. Makhluk hidup pemakan hewan atau daging disebut karnivora. Manusia dan 

beberapa jenis hewan memakan tumbuhan dan hewan sekaligus. Oleh karena itu, manusia 

disebut pemakan segala atau omnivora. 

 

Amati hewan yang sering kamu temui dan perhatikan apa makanannya. Salin tabel di 
bawah ini dalam buku latihanmu. Kemudian catat nama hewan dan nama makanannya! 
 
Tujuan: 
Mengetahui makanan hewan 
 
Lokasi: 
 
. . . . 

       KEGIATAN 1 
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Tabel Hewan dan Makanannya 

No. Nama Hewan Nama Makanan 

1.   

2.   

3.   

 
Pertanyaan: 
1. Makanan hewan apa saja yang berasal dari tumbuhan? 
2. Makanan hewan apa saja yang berasal dari hewan? 
3. Adakah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan 
sekaligus? Hewan apakah itu? 

 

 

 

 
Setiap hewan memerlukan makanan. Jenis makanan dan cara memperolehnya 

berbeda-beda, tergantung pada jenis hewan tersebut. Dalam memperoleh 
makanannya, sebagian hewan memangsa hewan lain. Hewan jenis ini disebut predator. 
Tidak semua hewan memangsa hewan lain. Berdasarkan makanannya, hewan 
digolongkan sebagai berikut: hewan pemakan tumbuhan (herbivora), hewan pemakan 
daging (karnivora), dan hewan pemakan segala (omnivora). 
 

1. Herbivora 
 

Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Makanan herbivora antara lain 
adalah daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Contoh herbivora pemakan rumput 
dan dedaunan misalnya sapi, kuda dan kambing. Kelinci sangat menyukai jenis umbi-
umbian seperti wortel. 

 
Jenis burung ada yang tergolong ke dalam herbivora. Burung pemakan biji-bijian 

seperti merpati, tekukur dan burung gereja. Ada pula burung pemakan buah-buahan 
seperti burung beo dan jalak. Biasanya burung tersebut memiliki bentuk paruh yang 
khas sesuai dengan jenis makanannya. 

 
 

 
 

 

 

B. MENGGOLONGKAN HEWAN BERDASARKAN 

JENIS MAKANANNYA 
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Gambar 3.4 beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan 

Sumber : www.wikipedia.com 

 

 

 

2. Karnivora 

 Karnivora adalah hewan pemakan hewan/daging. Di alam ini ada karnivora 

pemakan serangga, pemakan pemakan herbivora, dan pemakan ikan. 

Apakah kamu memiliki kucing ? Apa makanan kucing ? Untuk mengetahui 

makanan kucing coba lakukan kegiatan ini di rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 1 

1. Berikan contoh buah-buahan yang bisa dimakan kelelawar dan kera! 
2. Hewan herbivora apa yang makanannya berada di bawah tanah? 

       Kegiatan 2 

Menentukan Jenis Makanan Kucing 

Bungkus dengan kain atau kertas, makanan yang ada dirumahmu seperti ikan, 

sayuran, beras, dan tomat. Kemudian kucing disuruh memilih makanan yang 

dibungkus tersebut. 

A. Bungkusan ikan 

B. Bungkusan rumput.                                                                                      

C. Bungkusan beras. 

D. Bungkusan tomat. 

 

 
 

Bungkusan manakah yang dipilih kucing? Jelaskan! 
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Kucing termasuk hewan yang memangsa hewan lain untuk dimakan dagingnya. 
Contoh karnivora tertera pada gambar berikut. 

 

                                                               Sumber: Margasatwa, Indonesian Heritage 

Gambar 3.5 Contoh hewan pemakan daging atau hewan lainnya 

Selain hewan di atas, coba berikan contoh hewan karnivora lainnya dan apa 
yang dimakannya? 

Hewan karnivora mempunyai gigi taring dan gigi geraham yang tajam. Gigi taring 
yang besar. Gigi gerahamnya pun tajam yang berguna untuk mengunyah daging dan 
tulang. Jenis burung yang termasuk karnivora seperti burung elang dan burung hantu 
mempunyai cakar juga kuku yang tajam dan kuat. 

Contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, harimau, singa, ikan arwana, ikan 
piranha, paus, buaya, ular dan yang lainnya. Apakah kamu dapat memberi contoh 
hewan lainnya? Tahukah kamu ada hewan pemakan bangkai? Hewan pemakan 
bangkai termasuk karnivora, misalnya burung nasar dan burung kondor. Ada juga 
hewan pemakan serangga, hewan ini juga termasuk karnivora, misalnya katak dan 
cecak. 

 
 
 

 

  

 

3. Omnivora 

 

 

 

 

                 

Gambar 3.4 Beberapa hewan pemakan semua jenis makanan 
Sumber : www.wikipedia.com 

Latihan 2 

1. Hewan apa yang biasa dimangsa oleh serigala? 
 
2. Mengapa ikan piranha termasuk binatang buas? 
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                 Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan/daging. Bebek 

termasuk hewan omnivora, karena bebek selain makan biji-bijian juga memakan hewan 

seperti cacing dan kepiting.  

                 Contoh hewan omnivora adalah musang. Hewan ini biasanya makan buah-
buahan, seperti buah enau dan kopi, tetapi juga pemburu ayam. Apakah yang kamu 
makan? Manusia juga merupakan pemakan tumbuhan dan daging. Mengapa manusia 
termasuk omnivora?  
 
                 Hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Jika 
tumbuhan dan hewan berkurang atau punah, sumber makanan akan berkurang atau 
tidak ada, lama-kelamaan akan timbul kelaparan. Oleh karena itu, hewan dan 
tumbuhan yang ada di alam ini perlu dilestarikan agar selalu tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 3 

Berikan contoh hewan omnivora yang lainnya! 

      Rangkuman 

 Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 
           yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. 
 Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. 

           Contohnya kuda, zebra, kelelawar, kelinci. 
 Karnivora adalah hewan pemakan daging atau hewan lain. 

           Contohnya harimau, serigala, laba-laba, burung elang. 
 Omnivora adalah hewan pemakan segala disebut omnivora. 

           Contohnya tikus, ayam, bebek, beruang. 
 Susunan gigi hewan herbivora biasanya terdiri atas gigi seri untuk 

           memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. 
 Susunan gigi hewan karnivora terdiri dari gigi taring panjang dan 

           runcing yang berguna untuk memotong makanannya. 
 Susunan gigi hewan golongan omnivora terdiri atas gigi taring, 

           gigi seri dan gigi geraham 
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A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang         
benar! 
 
1. Lebah mengambil . . . yang terdapat pada tumbuhan berbunga. 

a.  Bunga 
b.  Putik 
c.  Nektar 
d.  Serbuk sari 

 
     2.   Harimau siap memangsa . . . saat melihatnya. 

a. Rusa 
b. Papaya 
c. Mangga 
d. Tikus 
 

3.   Manakah yang tidak termasuk sumber makanan harimau? 
a. Kambing 
b. Kerbau 
c. Sapi 
d. Mangga 

 
4.  Senjata yang dimiliki ular untuk membunuh mangsanya adalah . . . 

a. Racun/bisa 
b. Kulit tubuhnya yang bersisik 
c. Ukuran tubuhnya yang panjang 
d. Giginya kecil-kecil dan runcing 

 
5.  Hewan dibawah ini termasuk . . . karena memangsa hewan kecil lain yang terjebak 

disarangnya. 
a. Herbivora 
b. Karnivora 
c. Omnivora 
d. Ovovora 

 
6.  Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan dalam ...  golongan. 
      a.  Dua 
      b.  Tiga 
      c.  Empat 
      d.  Lima 
 
 
 

          UJI KETUNTASAN BELAJAR 
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7.    Hewan pemakan buah-buahan termasuk ke dalam kelompok herbivora karena . . . . 
      a.  Tumbuhan menghasilkan buah-buahan 
      b.  Buah-buahan menghasilkan biji 
      c.  Bagian tumbuhan adalah daun 
      d.  Tumbuhan menghasilkan bunga  

8.    Kelompok hewan pemakan rumput, yaitu .... 
a. kucing, kerbau, dan kambing 
b. harimau, ayam , dan macan 
c. kambing, kuda, dan sapi 
d. elang, kuda, dan ular 

8.                                         Perhatikan gambar di samping ini! 
                                         Gambar hewan tersebut di atas termasuk kelompok herbivora  
                                         karena pemakan . . . . 
                                         a.  Buah-buahan 
                                         b.  Biji-bijian 
                                         c.  Rumput 
                                         d.  Madu 

9. Berdasarkan jenis makanannya manusia termasuk ke dalam kelompok .... 
    a. omnivora                   c. penggurai 
    b. karnivora                    d. herbivore 

10. Makanan seekor harimau adalah .... 
     a.  Kelapa 
     b.  Semangka 
     c.  Rusa 

       d.   Ikan 

 

B. Isilah titik-titik berikut ini! 

    1. Senjata yang dimiliki burung elang untuk membunuh mangsanya adalah . . . . 

    2. Sumber makanan beruang adalah . . . . 

    3. Hewan herbivora adalah hewan pemakan . . . 

    4. Hewan pemakan daging disebut . . . 

    5. Sumber makanan sapi berasal dari . . . 

    6. Hewan pemakan tumbuhan disebut . . . 

    7. Berdasarkan makanannya panda termasuk . . . 

10 



 

IPA SD Kelas IV 14 

 

    8.                                 

 

 

    Berdasarkan makanannya, hewan pada gambar di atas termasuk . . . 

9.  

 

 

 

     Makanan hewan seperti pada gambar di samping adalah . . . 

10.   

 

 

       Berdasarkan jenis makanannya, hewan pada gambar disamping termasuk golongan . . . 

C. Jawablah pertanyaan berikut ini! 

 1. Mengapa manusia termasuk omnivora ? 

 2. Sebutkan 4 contoh hewan herbivora ? 

 3. Sebutkan 3 contoh hewan karnivora pemakan serangga ? 

 4. Mengapa burung rajawali senang melihat tikus ? 

5. Bagaimanakah bentuk gigi hewan pemakan daging! Gambarkan dan sebutkan   

kegunaannya? 

6. Sebutkan golongan hewan berdasarkan jenis makanannya? 
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