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Kata Pengantar

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap 
secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai 
suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Bila pada jenjang SD/MI, semua 
mata pelajaran digabung menjadi satu dan disajikan dalam bentuk tema-tema, maka pada jenjang SMP/MTs 
pembelajaran sudah mulai dipisah-pisah menjadi mata pelajaran. 

Sebagai transisi menuju ke pendidikan menengah, pemisahan ini masih belum dilakukan sepenuhnya bagi 
siswa SMP/MTs. Materi-materi dari bidang-bidang ilmu Fisika, Kimia, Biologi, dan Ilmu Bumi dan Antariksa masih 
perlu disajikan sebagai suatu kesatuan dalam mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Hal ini dimaksudkan 
untuk memberikan wawasan yang utuh bagi siswa SMP/MTs tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam 
semesta beserta segenap isinya.  

Buku IPA Kelas VII SMP/MTs ini disusun dengan pemikiran di atas. Bidang ilmu Biologi dipakai sebagai landasan 
(platform) pembahasan bidang ilmu yang lain. Makhluk hidup digunakan sebagai obyek untuk menjelaskan 
prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam seperti objek alam dan interaksinya, energi dan keseimbangannya, 
dan lain-lain. Melalui pembahasan menggunakan bermacam bidang ilmu dalam rumpun ilmu pengetahuan 
alam, pemahaman utuh tentang alam yang dihuninya beserta benda-benda alam yang dijumpai di sekitarnya 
dapat dikuasai oleh peserta didik SMP/MTs.

Sebagai salah satu rumpun ilmu yang digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan suatu negara, 
pemahaman peserta didik suatu negara terhadap IPA dibandingkan secara rutin sebagaimana dilakukan 
melalui TIMSS (the Trends in International Mathematics and Science Study) dan PISA (Program for International 
Student Assessment). Melalui penilaian internasional seperti ini kita bisa mengetahui kualitas pembelajaran 
IPA dibandingkan dengan negara lain. Materi IPA pada Kurikulum 2013 ini telah disesuaikan dengan tuntutan 
penguasaan materi IPA menurut TIMSS dan PISA.

Sesuai dengan konsep Kurikulum 2013, buku ini disusun mengacu pada pembelajaran IPA secara terpadu dan 
utuh, sehingga setiap pengetahuan yang diajarkan, pembelajarannya harus dilanjutkan sampai membuat siswa 
terampil dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasainya secara konkret dan abstrak, dan bersikap sebagai 
makhluk yang mensyukuri anugerah alam semesta yang dikaruniakan kepadanya melalui pemanfaatan yang 
bertanggung jawab.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 
Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari 
dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk 
meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat 
memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber 
dari lingkungan sosial dan alam.

Buku ini merupakan edisi revisi. Namun demikian, buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan 
penyempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan 
masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan 
terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam 
rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh
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Apa yang kamu  butuhkan agar 
dapat melakukan kerja? Perhatikan, 
bagaimana motor dan mobil dapat 

beroperasi! Jika  motor atau mobil tersebut 
kehabisan bahan bakar, apakah motor atau 
mobil tersebut dapat berfungsi? 

Pernahkah kamu bersekolah dengan 
naik sepeda? Perhatikan gerak roda sepeda 
yang sedang berputar! Pada saat berjalan, 
roda sepeda mengalami gerakan, yaitu 
menggelinding. Sepeda tentu tidak akan 
berjalan jika pedalnya tidak dikayuh. Kamu 
dapat bergerak sesuai dengan keinginanmu.  
Kamu juga dapat melompat, berdiri, dan 
duduk. Hal itu dapat dilakukan karena tubuh memiliki energi. 

Sumber: http://118.98.166.62/content/berita/media/rencana-pema.html
Gambar 6.1 Anak bersepeda

Ayo Kita Lakukan

1. Di pagi hari pada saat libur sekolah, minumlah segelas susu dan makanlah makanan 
sarapanmu!

2. Kemudian, ambillah sepasang kaos kakimu yang kotor, sepasang baju seragam kotor, dan 
cucilah tanpa menggunakan mesin cuci!

3. Jemurlah hasil cucianmu tersebut di bawah terik matahari! 
4. Apakah yang kamu rasakan setelah sarapan? Apa yang kamu rasakan setelah mencuci baju? 

Apa yang kamu amati pada baju yang dijemur? 
 Catatlah semua yang kamu rasakan untuk setiap kegiatan tersebut! 
6. Energi apa saja yang dapat kamu ketahui dari peristiwa mulai sarapan, sampai cucianmu 

kering?

Bandingkan dan Simpulkan
Bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan temanmu! Apakah terdapat 
perbedaan? Diskusikan mengapa demikian!
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Ayo Kita Lakukan

A.  Apakah Energi itu?

Mobil-mobilan elektrik tidak dapat berjalan tanpa adanya baterai. 
Baterai adalah sumber energi. Kendaraan bermotor tidak akan berjalan 
tanpa ada bahan bakar. Bahan bakar adalah sumber energi. Jika saklar 

Ayo Kita Pelajari
•	 Energi
•	 Energi Potensial
Mengapa Penting?
•	 Dengan mempelajari 

energi kamu dapat 
menjelaskan 
pentingnya energi 
dalam kehidupan 
sehari-hari

di rumah dimatikan, alat-alat listrik yang terhubung dengan saklar 
tersebut tidak akan menyala. Hal itu terjadi karena tidak ada aliran 
energi yang menghidupkan alat-alat tersebut.

Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, 
dan mengerjakan banyak hal lainnya. Energi menyebabkan mobil, 
motor, pesawat, dan kereta api dapat berjalan. Energi menyalakan 
peralatan listrik di rumah. Energi ada di mana-mana, bahkan, tumbuhan dan hewan membutuhkan 
energi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, untuk melakukan usaha, diperlukan 
energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Kerja kehidupan bergantung pada kemampuan 
organisme mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. 

Energi memiliki berbagai bentuk. Kamu akan mempelajari beberapa bentuk energi melalui 
kegiatan berikut ini. 

Apa yang Menentukan Besarnya Energi 
Potensial?
Tujuan: menentukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi besarnya energi potensial.
Apa yang perlu disiapkan?
1. Penggaris panjang
2. Katapel
3. Batu

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.2
Anak menarik karet katapel 

4. Meja

Lakukan langkah-langkah berikut.
1. Ambil sebuah katapel,  kemudian letakkan batu pada tempatnya!
2. Tarik karet katapel sejauh  10 cm dari keadaan semula! Lepaskan pegangan pada batu 

sehingga batu terlempar ke depan (perhatikan di depan kamu agar tidak membahayakan 
orang lain)!

3. Ukur berapa jauh batu terlempar dari awalnya! Isikan dalam tabel yang dibuat!
4. Ulangi langkah nomor 2 beberapa kali dengan jarak tarikan karet katapel yang berbeda beda! 

Isikan pada tabel!
5. Tulis dan simpulkan hasil percobaanmu di atas!

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau  melakukan suatu 
perubahan. 
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Akibat kedudukan batu terhadap keadaan setimbang, batu mampu melakukan kerja atau 
memiliki energi. Energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya tersebut dinamakan energi 
potensial. Contoh lain, air dalam bendungan menyimpan energi potensial karena ketinggiannya.

Benda yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial 
gravitasi inilah, benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Batu di katapel mendapat energi saat karet 
katapel diregangkan. Energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari katapel.

Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau 
strukturnya .

Aktivitas Kelompok
Adakah Hubungan antara Energi Kimia dan Energi Listrik?
Apa yang harus disiapkan?
1. Asam cuka
2. Kawat tembaga dan lembaran seng
3. Lampu LED dan kabel listrik
4. Gelas kimia

Lakukan langkah-langkah berikut.
1. Tuangkan asam cuka ke dalam gelas kimia!
2. Pasang salah satu ujung  kabel listrik pada tembaga, ujung lain ke lampu, kawat lain dipasang 

ke seng, dan ujung lain ke lampu  (lihat Gambar 6.3)!
3. Celupkan tembaga dan seng bersama-sama ke dalam asam cuka! 
4. Catat apa yang terjadi! Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari percobaan tersebut?

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Gambar 6.3
Gelas kimia dengan kabel yang dihubungkan ke lampu LED

Ayo Kita Lakukan
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Kegiatan di atas menjelaskan dua bentuk energi potensial, yaitu energi kimia dan energi listrik. 
Asam cuka menyimpan energi kimia. Energi kimia tersebut dapat berubah menjadi energi listrik 
yang mampu menyalakan lampu. Energi listrik kemudian berubah menjadi energi cahaya. Dengan 
demikian energi akan mengalami perubahan bentuk, tetapi energinya sendiri tidak hilang.

Terdapat berbagai macam Energi Potensial, antara lain sebagai berikut: 
Energi potensial gravitasi bumi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena  terletak di atas 
permukaan bumi. Makin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi,  makin besar energi 
potensial gravitasinya.

Energi potensial elastisitas, ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan 
(misalnya, pada karet katapel dan busur panah) atau ditekan (misalnya, pada per). Makin jauh 
peregangan dan penekanannya, makin besar energinya.

Energi kimia, ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi 
kimia sehingga orang yang makan akan memilik energi untuk beraktivitas.
Contoh energi kimia lainnya adalah bensin yang mempunyai energi kimia sehingga dapat digunakan 
untuk menggerakkan mesin.

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.4 
Buah jatuh dari pohon

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.5 Orang memanah
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Energi listrik, ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan 
karena mudah diubah menjadi energi lainnya.

Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik 
atau energi pergerakan. Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkkan benda lain. 
Pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, bola yang bergerak 
akan menggerakkan bola-bola lain. Air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan 
turbin. Ketika kamu naik sepeda, kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda. 

Untuk lebih mudah memahami perbedaan energi potensial dan energi kinetik, perhatikan 
ketika anak-anak sedang bermain “perosotan’. Anak-anak di arena bermain ini memiliki lebih banyak 
energi potensial pada saat berada di puncak “perosotan” (karena pengaruh gravitasi) dibandingkan 
ketika berada pada dasar “perosotan”. Energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial (energi 
tersimpan) ketika menaiki “perosotan” itu. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik selama  
meluncur turun.

Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau 
bergerak.

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.6 Fotosintesis

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.7 Lampu bohlam
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Sumber: 
Kumpulan 

fotoanak.com
Gambar 6.8
Anak-anak 

sedang bermain 
perosotan, 

merupakan 
contoh 

perubahan 
bentuk energi 

kinetik dan 
energi potensial

kumpulanfotoanak.com

B. Berbagai Sumber Energi

Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. 
Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah 
sumber energi. Begitu juga spiritus yang digunakan sebagai bahan 
bakar adalah sumber energi. Listrik dan arang yang dibakar untuk 

memanaskan setrika merupakan 
sumber energi juga. 

Energi memegang  peranan 
yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia. Semua aktivitas kehidupan 
manusia dapat dilakukan karena 
melibatkan penggunaan energi. 
Pada zaman prasejarah sampai awal 

Ayo Kita Pelajari
•	 Sumber energi tak 

terbarukan
•	 Sumber energi 

terbarukan
Mengapa Penting?
•	 Dengan mempelajari 

sumber energi, kamu 
dapat mengupayakan 
penghematan energi 
dan memanfaatkan 
energi alternatif

Minyak

Air
Nuklir

Gas Bumi
Batu Bara

SUmber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.9 Komposisi sumber energi 
yang digunakan untuk berbagai kegiatan 
manusia zaman sejarah, hanya kayu dan batu  yang digunakan sebagai 

sumber energi untuk keperluan hidup manusia. Sampai saat ini, bahan bakar minyak bumi dan 
gas digunakan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Diagram di atas merupakan persentase 
berbagai sumber energi yang paling banyak digunakan untuk kehidupan manusia.

Ayo Kita Lakukan

Buatlah kelompok belajar! Cari referensi dan literatur mengenai sumber-sumber energi tersebut! 
Buatlah dalam bentuk makalah tentang sumber-sumber energi!
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1. Sumber Energi Tak Terbarukan
Energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas 

alam. Ketiganya dipakai baik dalam kehidupan sehari-hari, pada industri, untuk pembangkit listrik, 
mupun transportasi. Berdasarkan hasil perhitungan para ahli, minyak bumi akan habis 30 tahun lagi, 
sedangkan gas akan habis 47 tahun lagi, dan batu bara 193 tahun lagi. 

Mengamati dan Menalar
Apakah  Perbedaan Energi Terbarukan dan 
Tak Terbarukan?
1. Amati perbedaan spiritus dan panas 

matahari sebagai sumber energi untuk 
memanaskan air. Manakah yang dapat 
habis dan manakah yang tidak dapat 
habis?

2. Amati perbedaan antara angin yang 
memutar kincir dari kertas dan batu 
baterai yang menggerakkan  kipas angin! Manakah sumber energi  yang dapat habis?

3. Spiritus dan batu baterai adalah sumber energi yang tak terbarukan, sedangkan matahari dan 
angin adalah energi yang terbarukan. Apa arti kedua jenis energi tersebut?

4. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu! Kemudian, diskusikan dengan temanmu di 
kelas!

Mengamati dan Menalar

Sumber: Dok. 
Kemdikbud
Gambar 6.10
Kincir dari kertas 
yang berputar 
dan kipas angin

a. Energi Hasil Tambang Bumi
Minyak bumi, gas, dan batu bara 

merupakan bahan bakar fosil berasal 
dari tumbuhan dan hewan-hewan yang 
terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk 
mendapatkan minyak bumi, dilakukan 
penambangan ke dalam perut bumi. 

Sumber:
Gambar 6.11
Beberapa contoh penambangan hasil 
bumi.

www.nationalgeographic.comwww.nationalgeographic.com
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b. Energi Nuklir
Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat 

pada partikel di dalam nukleus atom.
Partikel nuklir, seperti proton dan neutron, tidak 

terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, 
kumpulan tersebut memiliki massa lebih rendah daripada 
ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan 
massa ini dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui 
radiasi nuklir.

2.  Sumber Energi Terbarukan
Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan 

habis menyebabkan banyak ilmuwan berusaha 
menemukan energi alternatif yang terbarukan atau 
tidak akan habis dipakai. Sumber energi terbarukan 
yang saat ini mulai dikembangkan adalah biogas 
dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas 
matahari. Salah satu sumber energi terbarukan yang 
saat ini mulai dipelajari agar dapat dikembangkan di 
Indonesia adalah sampah biologis. 

a.    Energi Matahari
Energi surya atau energi matahari adalah energi 

yang didapat dengan mengubah energi panas surya 
(matahari) melalui peralatan tertentu menjadi energi 
dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber 
utama energi. Energi matahari dapat digunakan 
secara langsung maupun diubah ke bentuk energi 
lain. 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air 

Sumber: conserve-energy-future.com
Gambar 6.12 Reaktor Nuklir

Kemdikbud

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.14 Bendungan dimanfaatkan untuk  
menampung air

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah 
pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan 
kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi 
listrik yang dibangkitkan ini  disebut sebagai hidroelektrik.

Komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator 
yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi  
kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik 
tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk 
atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik 
yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti 
tenaga ombak.

Sumber: www.newscenter.lbl.
Gambar 6.13
Energi matahari ditangkap pada panel–panel  solar sel 
untuk diubah menjadi energi listrik  menuju ke air panas 
yang mengalir di bawah panel
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c. Energi Angin 
Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan 

menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi 
listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya, digunakan 
dalam ladang angin skala besar untuk menyediakan listrik 
di lokasi yang terisolir.

d. Energi Tidal 
Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan 

pasang surut air yang sering disebut juga sebagai energi 
pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin 
dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah 
keunggulan, antara lain memiliki aliran energi yang lebih 
pasti/mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak 
membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan 
energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal 
yang mampu bertahan dengan kondisi  lingkungan laut 
yang keras  karena  tingginya tingkat korosi dan kuatnya 
arus laut.

Sumber: www.kids.esdb.bg
Gambar 6.16 Peralatan pembangkit listrik dari 
energi tidal

1. Apa yang dimaksud dengan energi?
2. Seberapa penting energi bagi kehidupan? Jelaskan!
3. Jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai energi biomassa!
4. Carilah literatur sebanyak-banyaknya mengenai cara untuk menghemat energi

Ayo Kita Latihan

Global warming adalah salah satu isu lingkungan yang paling banyak dibicarakan beberapa tahun 
terakhir. Apakah hubungan global warming  dengan penggunaan energi? Diskusikan dengan 
teman dan gurumu!

Berpikir Kritis

Sumber: ensiklopedia.com
Gambar 6.15 Kincir angin ini mengubah energi 
konetik angin untuk memutar generator listrik
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C. Makanan sebagai Sumber Energi

Volume
power

Makanan
Sebagai
Sumber 

Energi

Makanan
Berolah ragaAktivitas Lainnya

Untuk Berpikir

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.17 Fungsi makanan bagi manusia

Ayo Kita Pelajari
•	 Karbohidrat
•	 Lemak
•	 Protein
Mengapa Penting?
•	 Untuk menjelaskan 

karbohidrat, lemak, 
dan protein beserta 
fungsinya.

Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. 
Untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Kamu 
membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Berikut beberapa 
kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat 
digunakan sebagai sumber energi  bagi tubuh manusia.

Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan 
asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan 
berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai 
sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein.

Karbohidrat
Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh unsur-unsur karbon. Bahan makanan 

yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, 
dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi (1 gram 
karbohidrat sama dengan 4 kilo kalori).
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Sumber: www.minutkab.go.id www.athaakekubimanis.blogspot.com Diarynouvanutritionis.com
Gambar 6.18
Beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat

Protein
Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, 

O, N (kadang juga mengandung unsur P dan S). Bahan makanan yang 
mengandung banyak protein, antara lain: 
1. protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju.
2. protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan 

gandum.

Fungsi protein, antara 
lain sebagai sumber 
energi, pembangun 

sel jaringan tubuh, dan 
pengganti sel tubuh 

yang rusak.

Sumber: Manfaatnyasehat.blogspot.com
Gambar 6.19
Beberapa bahan makanan yang mengandung 
protein

Lemak
Lemak merupakan senyawa kimia yang 

mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak 
adalah menyediakan energi sebesar 9 Kalori/gram, 
melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam 
lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak mulai 
dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya 
suatu penelitian yang menunjukkan hubungan 

antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan 
banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam 

darah. Penyakit jantung koroner terjadi bila pembuluh darah tersebut tersumbat atau menyempit 
karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri.
Bahan makanan yang mengandung banyak lemak, antara lain:
1.  lemak hewani: keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan 

daging bebek
2.  lemak nabati: kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokad.

Sumber:sepriblog.blogspot.com
Gambar 6.20
Beberapa makanan yang mengandung lemak
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Fungsi lemak, antara lain 
1.  sumber energi (1 gram lemak sama dengan 9 kilo kalori).
2.  pelarut vitamin A, D, E, dan K.
3.  pelindung organ-organ tubuh yang penting sebagai bantalan lemak.
4.  pelindung tubuh dari suhu yang rendah.

1. Sebutkan hal negatif yang dapat timbul jika mengonsumsi lemak, karbohidrat, dan protein 
berlebihan!

2. Mengapa makanan menjadi salah satu sumber energi? Jelaskan!

Ayo Kita Latihan

Berpikir Kritis

Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar masyarakat Indonesia mengurangi 
kebergantungan pada beras sebagai sumber bahan  makanan pokoknya?

D. Transformasi Energi Dalam Sel 

Pada makhluk hidup heterotrof (makhluk hidup yang 
memanfaatkan sumber makanan organik/makhluk hidup yang tidak 
mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik) 
energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan 
mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi 
kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik/gerak dalam 
aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi 
di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi 
dalam sel terjadi sebagai berikut 

Ayo Kita Pelajari
•	 Transformasi energi 

oleh klorofil
•	 Transformasi energi 

oleh mitokondria
Mengapa Penting?
•	 Untuk menjelaskan 

transformasi energi 
oleh klorofil dan 
mitokondria

1.  Transformasi Energi oleh Klorofil 
Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan  yang disebut kloroplas. 

Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil 
berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan 
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H2O menjadi glukosa. Selain menjadi enerrgi kimia dalam glukosa, hasil reaksinya menghasilkan 
oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, 
dan bernapas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi 
potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. 
Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas (tumbuh dan berkembang) dan juga 
dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya energi 
yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi 
energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini, energi akan ditransformasi kembali. 

2. Transformasi energi oleh mitokondria 
Mitokondria adalah organel yang terdapat 

di dalam sel, yang memiliki peran dalam 
respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi 
kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, 
protein, dan lemak. Mitokondria  (Gambar 6.21)
banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup 
dan sel saraf.

E.  Metabolisme Sel

Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme 
disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. 
Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan/sintesis/anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi 
penguraian/katabolisme seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur 
metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif.  

Sumber: ketutsuorminibio.blogspot.com
Gambar 6.21 Organel Mitokondria yang melakukan respirasi  sel

Sel Tumbuhan

Oksigen
Energi

Karbondioksida

Mitokondria

Air

Zat Makanan

Anabolisme

Molekul 
Kompleks

Senyawa
sederhana

energi elektron

End
erg

on
ik

Ek
se
rg
on

ik

Katabolisme

e
e

e

ee

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.22
Peristiwa metabolisme, anabolisme, dan katabolisme 

Ayo Kita Pelajari
•	 Metabolisme sel
•	 Fotosintesis
•	 Respirasi
Mengapa Penting?
•	 Untuk menjelaskan 

metabolisme sel 
(fotosintesis dan 
respirasi)
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Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup.

1. Fotosintesis

Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. 
Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak, dari ungu 
sampai merah, infra merah, dan ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis.

Ayo Kita Lakukan

Menanya
Apa cahaya mempengaruhi fotosintesis?
Praktikum Fotosintesis (Uji Ingenhouz)
Apa yang kamu perlukan?
1. Beaker gelas
2. Corong kaca
3. Tabung reaksi
4. Kawat
5. Cutter
6. Termometer
7. Tanaman air (Hydrilla sp., Densa sp.)
8. Air kolam
9. Larutan NaHCO3

10. Lampu halogen

Mencoba
Apa yang kamu lakukan?
1. Merakit alat seperti pada Gambar 6.23 (2 rakitan alat).
 a. Masukkan beberapa cabang tanaman air yang sehat sepanjang kira-kira 10-15 cm ke dalam 

corong kaca!
 b. Masukkan corong kaca ke dalam beaker gelas yang berisi medium air dengan posisi corong 

menghadap ke bawah!
 c. Tutup bagian atas corong dengan tabung reaksi yang diusahakan berisi sebagian besar 

medium dalam keadaan terbalik.

2. Letakkan satu rakitan di tempat yang terkena cahaya langsung dan rakitan lainnya di dalam 
ruang yang tidak ada cahaya.

3. Biarkan selama 20 menit! Kemudian, amati ada tidaknya gelembung di dalam tabung reaksi!
 

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.23 Perakitan alat 
untuk praktikum fotosintesis

A : Hydrilla verticillata
B : Ruang yang berisi gas
     setelah beberapa lama
      Hydrilla mendapat
     penyinaran

A

B
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Menafsir
1. Bandingkan jumlah gelembung pada kedua alat rakitan tersebut!
2. Simpulkan hasil percobaanmu.

Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air (H2O) 
dan karbondioksida (CO2) dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan 
oksigen (O2) dan senyawa glukosa (C6H12O6). Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang 
dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan.

2. Respirasi

Respirasi, yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi 
melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi, dihasilkan energi kimia untuk 
kegiatan kehidupan, seperti sintesis (anabolisme), gerak, dan pertumbuhan.

Contoh: 
Respirasi pada Glukosa, reaksi sederhananya:
C6H12O6 + O2 ——————> 6CO2 + 6H2O + energi. 
(glukosa) 

 

Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber 
energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen.

Ayo Kita Lakukan

Pengamatan Respirasi Serangga
Apa yang kamu perlukan?
1. Respirometer sederhana
2. Neraca
3. Jangkrik/kecoa/belalang
4. Kristal NaOH (KOH)
5. Larutan eosin
6. Plastisin/vaselin
7. Kapas
8. Pipet tetes
9. Stopwatch/pengukur waktu

Mencoba
Apa yang kamu lakukan?
1. Tabung respirometer dikeluarkan dari  tempatnya!
2. Timbanglah serangga/jangkrik yang akan dipakai untuk pratikum!
3. Susunlah alat dan bahan seperti gambar di atas!

KOH/NaOH terbungkus kapas

Belalang

eosin
Respirometer sederhana

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.24 Respirometer sederhana
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4. Tempatkan pada tempat yang datar!
5. Tutuplah sambungan antara pipa bejana agar tidak bocor udaranya!
6. Bungkus kristal NaOH/KOH dengan menggunakan kapas dan memasukkannya ke dalam 

respirometer!
7. Masukkan 1 ekor jangkrik dan tutup respirometer dengan memberi vaselin pada sambungan 

penutupnya untuk menghindari udara keluar atau masuk ke respirometer!
8. Tetesi ujung respirometer yang berskala dengan eosin secukupnya dengan menggunakan alat 

suntik!
9. Amati pergerakan eosin setiap 2 menit pada tabung berskala tersebut!
10. Catat hasilnya dalam tabel pengamatan!
11. Setelah selesai, bersihkan respirometer!

Menalar
Apa yang kamu amati?
1. Apakah kegunaan NaOH atau KOH dalam percobaan di atas?
2. Apa yang terjadi dengan kedudukan eosin? Jelaskan!
3. Adakah hubungan antara berat jangkrik dan kebutuhan oksigen?
4. Buatlah grafik hubungan antara berat jangkrik dan kebutuhan oksigen!

Mengomunikasikan
1. Bandingkan dengan kelompok lain!
2. Presentasikan hasilnya!

Berpikir Kritis

Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya membutuhkan oksigen untuk  bernapas. Bagaimana 
alam dapat menyediakan oksigen untuk memenuhi kebutuhan mahkluk hidup? 

F. Sistem Pencernaan 

Sudah dikemukakan di atas bahwa makanan merupakan 
sumber energi bagi tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh 
akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi 
molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah 
energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah 
karbohidrat, lemak, dan protein. 

Ayo Kita Pelajari
•	 Metabolisme 

pencernaan 
karbohidrat dalam 
tubuh

•	 Metabolisme 
pencernaan protein 
dalam tubuh
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•	 Metabolisme 
pencernaan lemak 
dalam tubuh

Mengapa Penting?
•	 Untuk menjelaskan 

metabolisme 
pencernaan 
karbohidrat, protein, 
dan lemak dalam 
tubuh

1. Pencernaan Karbohidrat dalam Tubuh

Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding 
usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa 
oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya 
dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme 
lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis 
menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau 
dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang 
memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas 
bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan 
penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat sehingga sintesis glikogen 
dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, banyak energi yang digunakan 
untuk kontraksi otot sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan 
diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi (dalam 
bentuk energi kimia).

Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah, yaitu:
1. hormon insulin, dihasilkan oleh pankreas, berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah.
2. hormon adrenalin, dihasilkan oleh korteks adrenal, berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam 

darah.

MULUT Amilum Maltose
ptyalin

LAMBUNG

DUODENUM

Pati

Energi

Glukosa

Glikogen Lemak

Gula

H E P A R

USUS HALUS

Amilum Maltose

maltase

amilase

sukrose

laktase

Amilum Maltose

Glukosa

vena porta

Dicerna menjadi

digunakan untuk dapat diubah menjadi

Disimpan di hati & otot Disimpan di perut,
sekeliling ginjal & bawah kulit

Proses oksidasi saat respirasi
menghasilkan

Diserap dalam bentuk

Glukosa+Maltose

Fruktosa Glukosa+Sukrosa

Galaktosa Glukosa+Laktose

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.25 Proses pencernaan karbohidrat yang terjadi dalam tubuh



19Ilmu Pengetahuan Alam

2. Pencernaan Protein dalam Tubuh
Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta 

enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein, antara 
lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksi peptidase, dan amino peptidase.

Protein yang telah dipecah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi melalui dinding usus 
halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, 
asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain, mengalami 
proses pelepasan gugus amin (gugus yang mengandung N) di hati. Proses pelepasan gugus amin 
ini dikenal dengan deaminasi protein. Cermati skema berikut untuk dapat memahami proses 
metabolisme protein dalam tubuh.

Dihancurkan

Air + Enzim melarutkan
makanan

Khim
Molekul Protein

Protein dipecah
oleh enzim Pepsin

Dipecah
dengan
enzim

Erepsin

Diserap
jonjot
usus

Asam 
Amino

Urea,
Amonia

NH   dan senyawa
organik sederhana
dikeluarkan ginjal

Langsung dapat diserap 
oleh jaringan untuk berbagai

keperluan menurut fungsi
protein tersebut.

Dideaminasi
dalam hati

(lever)
Asam Keto

Siklus Asam Sitrat
seperti 

Metabolisme
Karbohidrat

2

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 6.26 Proses Pencernaan Protein yang Terjadi dalam Tubuh

Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang 
atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan 
dibuang bersama air seni dan zat sisa yang yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi 
karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan 
protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja 
organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni.
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Akibat Kekurangan Protein
Kekurangan protein pun tidak baik bagi tubuh. 

Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan 
dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut 
dinamakan busung lapar atau Hunger Oedema (HO). Ada 
dua bentuk busung, yaitu (a) kwashiorkor dan (b) marasmus. 
Perhatikan gangguan pertumbuhan yang terjadi pada 
penderita kwashiorkor dan marasmus pada Gambar 6.27.

3. Pencernaan Lemak dalam Tubuh
Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak 

dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. 
Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa, 
seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi 
asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk 
lemak. Kemudian, diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening 
dada kiri. Selanjutnya, ke pembuluh balik bawah selangka kiri.

Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis 
menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. 
Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim.

Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan 
gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan 
jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis.

 

Sumber: shelf3d.com
Gambar 6.27 (a) Kwashiorkor dan (b) Marasmus

Makanan
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Gumpalan 
dihancurkan oleh
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Molekul Lemak
Molekul

Asam Lemak
Molekul
Gliserol

Diuraikan
Lipase

Diabsorbsi
oleh jonjot

usus
Keju

Diubah menjadi
senyawa yang 

diperlukan oleh
jaringan

Dibawa darah ke
jaringan/organ

(Dihidrolisis lagi)

Sebagian besar
disimpan dalam
jaringan Adiposa

Sisanya
dieksresikan melalui

ginjal (H2O) dan
paru-paru (Co2)

Sumber: DOk. Kemdikbud
Gambar 6.28
Proses Pencernaan Lemak yang Terjadi Dalam Tubuh
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Tugas Proyek

1. Buatlah kelompok dalam kelas kamu, kemudian buatlah poster tentang sel dan bagian-
bagiannya. Presentasikan setiap poster hasil kerja kelompokmu!

2. Lakukan percobaan sederhana untuk menyelidiki proses fotosintesis pada tumbuhan hijau!

3. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang, kemudian buatlah kincir air sederhana dari 
botol plastik bekas kemasan air minum ukuran 1 L.  Carilah cara pembuatannya di literatur atau 
internet. Diskusikan hasilnya dengan teman-teman di kelas!
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Sebagaimana diketahui energi yang dihasilkan untuk satu gram lemak lebih besar  dibandingkan 
dengan energi yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat. Namun, karbohidrat  dijadikan sebagai 
sumber energi utama. Bagaimana analisis kamu mengenai hal tersebut?

Berpikir Kritis

Renungan

Bayangkan, jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan matahari, udara yang mengandung 
oksigen dan karbondioksida. Maka, tidak terjadi peristiwa metabolisme, baik katabolisme maupun 
anabolisme pada organisme, sehingga kehidupan tidak berjalan dengan baik. 
Tuhan Yang Maha Esa telah mengatur kestabilan energi yang ada di alam dengan cara perubahan 
wujud/transformasi energi untuk menjaga keseimbangan alam.

INFO ILMUAN

Ketika kita mempelajari sistem kehidupan ada ilmuwan yang mendasari perkembangannya hingga 
menjadi sebuah ilmu yang terus berkembang seperti sekarang, siapa saja mereka? 
•	 	Al-Nafis (1213-1288), seorang dokter yang menjelaskan mengenai konsep energi dan 

metabolisme. 
•	 James Prescott Joule (1818-1889) ialah seorang ilmuwan yang merumuskan Hukum Kekekalan 

Energi, yaitu "energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan." Joule adalah seorang 
ilmuwan Inggris yang hobi fisika, yang percobaannya berhasil membuktikan bahwa panas (kalor) 
tak lain adalah suatu bentuk energi. 
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Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau  melakukan suatu perubahan. 

Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik.

Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya.

Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak.

Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, yang diklasifikasi menjadi sumber energi 
yang terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan.

Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lain, 
manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi 
adalah karbohidrat, lemak, dan protein.

Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang banyak tersusun oleh unsur-unsur karbon. Unsur yang terdapat 
dalam karbohidrat adalah C, H, dan O. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, 
jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis.  

Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N (kadang juga mengandung unsur P dan 
S).  Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain sebagai berikut:

1. protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju
2. protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum

Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak adalah menyediakan 
energi, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan 
makanan yang mengandung banyak lemak antara lain:

1. lemak hewani: keju, daging, susu, dan ikan basah
2. lemak nabati: kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokad.

Transformasi energi dalam sel terjadi dalam bentuk: 
1. transformasi energi oleh klorofil
2. transformasi energi oleh mitokondria

Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup/sel. Metabolisme 
terdiri atas reaksi pembentukkan/sintesis/anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian/dissintesis/
katabolisme seperti respirasi.

RANGKUMAN

1.  Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan sumber energi. Jelaskan apa yang terjadi jika kita 
kelebihan mengomsumsi zat-zat tersebut? Bagaimana jika kekurangan?

2.  Kelompokkan energi ke dalam kelompok sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak 
dapat diperbarui. (Coret yang salah)

UJI KOMPETENSI
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Cahaya Dapat diperbarui/Tidak dapat diperbarui

Listrik Dapat diperbarui/Tidak dapat diperbarui

Nuklir Dapat diperbarui/Tidak dapat diperbarui

Air Dapat diperbarui/Tidak dapat diperbarui

Batubara Dapat diperbarui/Tidak dapat diperbarui

3. Bagaimana cara kerja kincir angin? Jelaskan!

4. Apakah yang dimaksud energi fosil? Mengapa kita tidak boleh menggunakan energi yang 
berasal dari fosil secara berlebihan?

5. Olahraga teratur tetapi tidak berlebihan baik bagi kesehatan kita.

a) Apakah yang terjadi ketika otot sedang dilatih? Lingkari  jawaban ”Ya” atau ”Tidak” pada 
setiap pernyataan di bawah ini.

Apakah hal di bawah ini terjadi ketika otot dilatih/bekerja? Ya/Tidak 

Otot menerima peningkatan suplai darah Ya / Tidak

Lemak terbentuk di otot Ya / Tidak

b) Mengapa kamu harus bernapas lebih dalam ketika sedang berolahraga daripada  ketika 
sedang beristirahat?

c) Seseorang yang berolahraga sebelum mengonsumsi sejumlah makanan, akan merasa 
sangat keletihan. Mengapa hal itu terjadi?  Jelaskan alasan jawaban kamu!

6. Sebutkan 3 contoh hasil penambangan perut bumi yang digunakan sebagai sumber energi!

	  



SUHU DAN 
PERUBAHANNYA

BAB

7

Istilah Penting:
Suhu, Termometer, Pemuaian
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P
ada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Pada suhu berapa dikatakan 
orang mengalami sakit demam? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada 
bab ini, kamu akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat perubahannya.  

A. Bagaimana Mengetahui Suhu Benda?

Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur 
panas atau dingin yang handal?

Ayo Kita Lakukan

Apakah Indra sebagai Pengukur Suhu yang Handal?
Untuk memahami semua itu, yang siapkan 3 (tiga) buah ember atau bejana yang masing–masing 
diisi air hangat, air biasa, dan air es.

Petunjuk Keselamatan Kerja 
Hati-hati dengan air panas, karena berbahaya.

Lakukan langkah-langkah berikut ini. 
1. Letakkan ketiga ember tersebut di lantai atau 

meja!
2. Celupkan tangan kananmu di ember berisi 

air hangat dan tangan kirimu di ember yang 
berisi air es! Rasakan tingkat panas air itu pada 
tanganmu!

3. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua 
tanganmu ke ember yang berisi air biasa! 
Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu!

4. Ulangi kegiatan langkah nomor 2 dan 3 oleh 
teman  lainnya!

Menalar dan mengomunikasikan 
1. Bagaimanakah hasil pengindraan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu?
2. Jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan 

kanan dan tangan kirimu. Apakah indra perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur 
tingkat panas benda? Diskusikan dengan teman-temanmu.

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar  7.1 
Apa yang kamu rasakan jika kemudian kedua tanganmu 
masuk ke air biasa?
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Suhu sebuah benda adalah tingkat (derajat) panas suatu benda. 
Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada 
benda yang dingin. Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan 
bahwa indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. 
Akan tetapi, indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. 
Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan 
kanan dan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa 
menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai 
acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu 
yang disebut termometer. 

Ayo Kita Pelajari
•	 Berbagai jenis 

termometer
•	 Skala suhu
Mengapa Penting?
•	 Untuk memahami 

suhu dan cara 
pengukurannya

1. Jenis-Jenis Termometer

a. Termometer Zat Cair
Secara umum, benda-benda di alam akan memuai 

(ukurannya bertambah besar) jika suhunya naik. Kenyataan 
ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. 
Perhatikan Gambar 7.2. Cairan terletak pada tabung kapiler 
dari kaca yang memiliki bagian penyimpan (reservoir/ labu). 

Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol 
jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya 
mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. 
Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah (-38oC) 
dan mendidih pada suhu yang tinggi (lebih dari 350oC) 
sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang 
lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya 
jika termometer pecah.  

Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi 
pewarna biru atau  merah. Rentang suhu yang dapat diukur 
bergantung jenis alkohol yang digunakan, contohnya:

•	Toluen,	dengan	rentang	-90oC hingga 100oC
•	Ethyl	alcohol,	dengan	rentang	-110oC hingga 100oC 
Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, 

Perlu  Diketahui
Untuk alasan kepraktisan, seringkali kita menggunakan plastik untuk wadah 
makanan, termasuk makanan bersuhu tinggi. Namun, hanya plastik tertentu yang 
aman digunakan untuk wadah makanan panas. Plastik memiliki 7 jenis yang ditandai 
dengan adanya kode pada plastik tersebut. Plastik yang paling aman untuk digunakan 
sebagai wadah makanan adalah plastik dengan kode nomor 5 atau kode PP. Plastik ini 
tahan terhadap suhu tinggi. 

C

Reservoir

Saat suhu meningkat,
permukaan zat cair
akan naik (memuai)
dan sebaliknya.

Skala Suhu

Pipa Kapiler

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar	7.2	Termometer	Zat	Cair

sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer.
Beberapa termometer yang menggunakan zat cair akan dibahas berikut ini.
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1) Termometer laboratorium

1. Zat cair apakah yang digunakan dalam termometer zat cair?
2. Apa kelebihan dan kekurangan zat cair tersebut!

Ayo Kita Latihan

Sumber:
blogspot.com
Gambar 7.3 
Termometer	
Laboratorium
superagis.

Sumber:
nunuksuliyatun.
wordpress.com
Gambar 7.4
Termometer	Suhu	
Badan
Perhatikan pipa kapiler 
yang menyempit di 
dekat labu.

Bentuknya panjang dengan skala dari -10°C 
sampai 110°C menggunakan raksa, atau alkohol seperti 
ditunjukkan pada Gambar 7.3.

2) Termometer suhu badan

	Termometer	 ini	digunakan	untuk	mengukur	 suhu	
badan manusia. Skala yang ditulis antara 35oC dan 42oC. 
Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga 
pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun 
ke labu/reservoir (Gambar 7.4).

b. Termometer Bimetal
Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan 

dilekatkan menjadi satu pada Gambar 7.6. Jika suhunya 
berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena 
logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang 
lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer.

PERLU DIKETAHUI
Perubahan suhu juga terjadi 
pada proses fermentasi, misalnya 
pada proses pembuatan tape. 
Pada proses tersebut, bakteri 
mengubah glukosa menjadi 
alkohol dan karbon dioksida. 
Proses fermentasi menyebabkan 
terjadinya perubahan suhu. Suhu 
terbaik untuk melakukan proses 
fermentasi adalah 35°C–40°C.

Sumber: www.atikofianti.wordpress.com
Gambar 7.5
Karena	Proses	Fermentasi,	Suhu	Tape	
Ketan Meningkat.

(a

Sumber: www.physics.upenn.edu 
Gambar 7.6 (a) Saat dipanaskan, bimetal melengkung.
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Sumber: www.diytrade.com
Gambar	7.7	(b)	Termometer	bimetal,	digunakan	untuk	pengukur	suhu

(b)
c. Termometer Kristal Cair

Terdapat 	 k r i s ta l 	 ca i r 	 yang	
war nanya  dapat  berubah 
j ik a  s uhu be r ubah.  K r i s ta l  in i 
d ik e mas  da lam plas t ik  t ip is , 
unt uk  me ng uk ur  s uhu tubuh, 
suhu akuar ium,  dan sebagainya  
(G ambar  7 .8 ) .

Sumber: www.flickr.com
Gambar	7.8	Termometer	kristal	cair	untuk	
mengukur suhu tubuh.

PERLU DIKETAHUI

1. Binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang 
tebal tersebut menjaga tubuh tetap hangat.

2. Unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan 
untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. 

3. Jenis tanaman di pantai berbeda dengan jenis taman di gunung karena suhu di 
pantai lebih tinggi daripada suhu di puncak gunung.  

                            

Dalam kurun waktu 100 tahun ini, suhu bumi sudah naik ± 2°C. Kenaikan ini 
menyebabkan banyak masalah lingkungan, seperti iklim yang tidak menentu dan 
cuaca ekstrim. Keadaan	 ini	 disebut	 pemanasan	 global.	 Pada	 Bab	 9,	 kalian	 akan	
mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa pemanasan global. 

Sumber: www.en.wikipedia.org
Gambar	7.9
(a) Beruang kutub memiliki bulu yang tebal
(b) Unta memiliki punuk

(a) (b)
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Ayo Kita Lakukan

2. Skala Suhu
Berapa suhu tubuh manusia sehat? Ya, kamu akan menjawab 37oC. Huruf C kependekan dari 

Celcius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini, dikenal beberapa skala suhu, 
misalnya Celcius, Fahrenheit, Reamur,	dan	Kelvin.	Tidakkah	kamu	penasaran,	bagaimana	membuat	
skala suhu pada termometer? Lakukan kegiatan berikut.

Mencoba Membuat Skala pada Termometer Zat Cair
Apa yang harus disiapkan?
1.	 Termometer	raksa	atau	alkohol	yang	belum	diberi	skala	suhu
2. Bejana A berisi es yang sedang melebur
3. Bejana B berisi air yang sedang mendidih
4. Pemanas spiritus

5. Spidol atau benang berwarna
Lakukan langkah-langkah berikut.
1. Celupkan  termometer dalam bejana  A  yang  berisi es  sedang melebur!
2.	 Tunggu	beberapa	saat.	Setelah	raksa	dalam	pipa	termometer	berhenti	bergerak	turun,	tandai	

letak	permukaan	raksa	dalam	pipa	dengan	spidol	atau	benang!	Tempat	ini	dinamakan	titik 
tetap bawah.  Beri angka sesukamu pada titik itu, misalnya 10!

3. Panaskan air dalam bejana B dengan pemanas spiritus sampai air dalam bejana itu mendidih!
4. Celupkan termometer ke dalam bejana berisi air yang sedang mendidih!
5.	 Tunggu	beberapa	saat.	Setelah	raksa	dalam	pipa	berhenti	bergerak,	tandailah	letak	permukaan	

raksa	dalam	pipa	dengan	spidol.	Titik	itu	dinamakan	titik tetap atas. Beri angka sesukamu pada 
titik itu (tetapi lebih besar dari angka sebelumnya), misalnya 50!

6. Ukur jarak titik terbawah dengan titik teratas ini. Bagi jarak tesebut dalam bagian-bagian  
dengan jarak yang sama. Anggap jarak tiap bagian itu derajat suhu skala yang kalian buat 
(misalnya,	skala	Edo)!

7. Kamu sudah membuat skala termometer sesuai skala buatan.

Ujilah Termometer Skala Buatan kalian!

1. Berapa suhu terbawah dan suhu teratas pada skala termometer buatanmu? Cobalah buat 
perbandingan antara skala buatanmu dengan skala Celcius!

2. Coba gunakan termometer skala kamu dan skala Celcius untuk mengukur suhu air biasa dan air 
hangat. Kemudian, ukur air panas dengan termometermu dan prediksikan hasilnya jika diukur 
dengan skala Celcius! Uji prediksimu! 
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Kegiatan di atas merupakan metode yang dilakukan untuk menentukan skala pada termometer. 
Dengan cara demikian juga, Celcius, Fahrenheit, dan Reamur membuat skala termometer. Kelvin 
merupakan skala suhu dalam SI. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan “derajat”. 
Pada suhu nol Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah 
angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut.

Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, 
konversi skala suhu dari celcius ke fahrenheit.

 

 
maka 
 

Ayo Kita Latihan

C C C C

Celcius (C)

100 212

32

80

0

373

2730

Fahrenheit (F) Reamur (R) Kelvin (K)

Titik tetap atas

Titik tetap bawah

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar	7.10	Titik	Tetap	Bawah	dan	Titik	Tetap	Atas	pada	Beberapa	Skala	Suhu.	
Rentang Skala Celcius, Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin berturut-turut 100, (212-32), 80, (373-273). 

celcius (C) fahrenheit (F) reamur (R) kelvin (K)

Penggunaan Matematika

Perbandingan Skala Suhu:
skala C:  skala R:  skala F:  skala K = 100 :  80 :  180 :  100 
skala	C:		skala	R:		skala	F:		skala	K	=	5	:		4	:		9	:		5									
Dengan memperhatikan titik tetap bawah (dibandingkan mulai dari nol semua), 
perbandingan angka suhunya:
tC :  tR :  (tF - 32) :  (tK	-273)	=	5	:		4	:		9	:		5

Dengan cara yang sama, rumuskan konversi skala suhu yang lain, misalnya dari Celcius ke Reamur, 
dan dari Fahrenheit ke Kelvin.
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Ayo Kita Latihan

Contoh Penerapan
1.	 Tentukan	45oC = .... oF
 Dengan menggunakan persamaan perbandingan 

suhu diperoleh
 oF( (

2.	 Tentukan	25oC = .... oR
 Dengan menggunakan persamaan perbandingan 

suhu diperoleh

 

3.	 Tentukan	78oC = ... K
 Dengan menggunakan persamaan perbandingan 

suhu diperoleh
 tK = tC+273 = 78+273 = 351 K

Perlu Diketahui

Derajat Celcius pertama 
kali diperkenalkan oleh 
Anders Celcius, salah satu 
ahli astronomi Swedia, pada 
tahun 1742. Awalnya 0°C 
merupakan suhu saat air 
mendidih dan 100°C adalah 
suhu saat air membeku. 

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 7.11 Anders Celsius

1. Ubahlah suhu-suhu berikut ini.
 a. 0

0
C ke Kelvin c. 273

0
C ke Kelvin

 b. 0 K ke derajat Celsius d. 273 K ke derajat Celsius

2. Ubahlah suhu celsius berikut ini ke suhu Kelvin.
 a.  270C b. 5600C c. –1840C d. –3000C

3. Ubahlah suhu kelvin berikut ini ke suhu Celsius.
 a. 110 K b. 22 K c. 402 K d. 323 K

4.	 Temukan	suhu	dalam	celsius	dan	Kelvin	untuk	keterangan	berikut	ini.
 a. suhu kamar;
 b. suhu lemari es
 c. suhu siang hari pada musim kemarau
 d. suhu malam hari pada musim penghujan
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1. Apa yang dimaksud dengan suhu? 
2. Mengapa indra perasa bukan pengukur suhu yang andal?
3. Jelaskan macam-macam termometer! 
4. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan cara menentukan titik terbawah dan titik teratas 

pada skala Celcius dengan skala Fahrenheit?
5. Konversikan: 
 a.  45oC = ..... oR = ..... oF = ..... K
 b.  36oR = ..... oC = ..... oF = ..... K
 c. 14oF = ..... oC = ..... oR = ..... K
 d. 225K = ..... oC = ..... oR = ..... oF 

6.	 Terdapat	4	termometer	skala	Celcius	dengan	skala	terkecil	dan	terbesarnya	ditunjukkan	pada	
tabel di bawah ini:

Termometer Skala terkecil (oC) Skala terbesar (oC)

A 0 100

B 20 37

C 10 60

D 32 45

	 Termometer	manakah	yang	paling	sesuai	untuk	mengukur	suhu	tubuh	manusia?	Jelaskan!

Ayo Kita Latihan

Ayo Kita Pelajari
•	 Pemuaian zat pada padat, cair, dan gas
Mengapa Penting?
•	 Berbagai teknologi memanfaaatkan 

pemuaian benda

B. Perubahan Akibat Suhu
Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? 

Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah 
ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara 
umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut 
pemuaian.
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a. Pemuaian Panjang Zat Padat 
Adakah Pengaruh Jenis Logam terhadap Panjang Pemuaiannya?
Rumuskan hipotesis terhadap masalah tersebut.
Apa yang harus disiapkan?
Alat
1. Musschenbroek (beserta batang logam yang diuji)
2. Pemanas spiritus dan korek api

Lakukan langkah-langkah berikut!
1. Siapkan sebuah alat Musschenbroek di atas meja percobaan!
2. Atur kedudukkan jarum-jarum penunjuk pada setiap batang logam sehingga menunjuk skala 

yang sama, yaitu angka nol!
3.	 Tuang	spiritus	bakar	pada	tempatnya.	Kemudian,	nyalakan	dengan	korek	api!
4. Amati keadaan jarum-jarum penunjuk selama pemanasan!

Menalar dan Mengomunikasikan 
1. Jarum-jarum penunjuk menunjuk skala yang sama, nol. Bagaimana suhu dan panjang batang 

itu mula-mula? 
2. Setelah pemanasan berlangsung, apa yang terjadi pada jarum-jarum penunjuk?  
3. Apakah hipotesis kamu diterima atau ditolak? Diskusikan hasilnya dengan kelompok lain.
 

Ayo Kita Lakukan

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar  7.12 Alat Musschenbroek

Batang Logam

Sekrup Pengatur

Penunjuk

Pembakar Spirtus

1.  Pemuaian Zat Padat
Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi 

seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, 
tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. 
Kamu akan pelajari lebih dalam tentang pemuaian pada zat padat.
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Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan 
menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu 
panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada 
suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari 
biasanya sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. 

Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan 
penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling 
disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena 
memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi 
baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara 
sambungan-sambungan itu.

Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan 
pada termostat. Prinsip kerja termostat sebagai berikut. Jika udara di ruangan dingin, 
keping bimetal pada Gambar 7.15 akan menyusut, membengkok ke kiri, dan menyentuh 
logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung 
logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan 
menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan berpendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan 

mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian 
listrik sehingga pendingin kembali bekerja.

Hasil percobaanmu menunjukkan jika panjang logam mula-
mula sama, untuk logam yang berbeda ternyata pertambahan 
panjangnya benda karena pemuaiannya juga berbeda. Besaran yang 
menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai 
panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan 
yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang 
zat itu jika suhunya dinaikkan 1oC . 

Sebagai	contoh,	jika	muai	panjang	kaca	9	x	10-6/oC berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 
1oC	maka	panjangnya	bertambah	0,000009	meter.	Tabel	7.1	menunjukkan	koefisien	muai	panjang	
beberapa	bahan.	Berdasarkan	tabel	tersebut,	mengapa	alat	laboratorium	menggunakan	kaca	Pyrex?

Logam
Biasa

Keping Bimetal

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 7.15
Termostat	memanfaatkan	bimetal	

Sumber: Zitzewitz
Gambar 7.14
Rel kereta api dapat melengkung akibat 
pemuaian 

Pada Malam Pada Siang Hari
(panas)

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 7.13
Rel kereta api dibuat bercelah. 
Mengapa?



36 Kelas VII SMP/MTs  Edisi Revisi Semester 2

Penggunaan Matematika

Jika dalam bentuk lambang:

Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula 
(Lt – Lo). 

Maka, panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yakni

muai

Jenis Bahan Koefisien Muai Panjang (/oC)

Kaca biasa

Kaca	Pyrex

Aluminium

Kuningan

Baja

Tembaga

0,000009

0,000003

0,000026

0,000019

0,000011

0,000017

 

Tabel 7.1 Koefisien Muai Panjang Bahan
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Apa yang 
diketahui?

Apa masalahnya?

Bagaimana 
strateginya?

Bagaimana 
penerapannya?

Menentukan panjang
pada 80oC, atau Lt. 

Gunakan persamaan 
pemuaian

Langkah penyelesaian:
 Jadi, panjang aluminium pada suhu 80oC adalah 100,125 cm.

Contoh penerapan:
Panjang aluminium pada suhu 30oC adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025/oC, 

hitung panjang aluminium itu pada suhu 80oC!.
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Sumber: www.photo-dictionary.com
Gambar 7.16
Berkaitan dengan pemuaian, apa yang perlu 
diperhatikan saat merancang jendela seperti 
ini?

Ayo Kita Lakukan

b. Pemuaian Luas dan Volume Zat Padat

Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, 
pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam 
ini disebut pemuaian luas. Pemasangan pelat-pelat logam 
selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas 
memiliki koefisien muai sebesar dua kali koefisien muai panjang. 
Berdasarkan	data	dalam	Tabel	7.1, maka lempengan baja memiliki 
koefisien muai luas sebesar 0,000022/oC.  

Bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan 
balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-
benda yang berdimensi tiga (memiliki panjang, lebar, dan 
tinggi) akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian 
ruang memiliki koefisien muai tiga kali koefisien muai panjang. 
Balok baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,000033/oC. 

Pernahkah kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya? Kaca 
jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan 
kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan 
tidak tersedia lagi rongga yang cukup.

Perlu  Diketahui

Partikel-partikel zat padat selalu bergerak (bergetar).  Gerakan partikel makin cepat 
sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar.  Jarak antara partikel 
makin besar, zat padat itu memuai, bertambah panjang, bertambah luas, dan akhirnya 
bertambah  volumenya.

2. Pemuaian Zat Cair dan Gas

Mengamati Pemuaian Zat Cair Jika Dipanaskan
Apa yang harus disiapkan? 
1. Alat dilatometer (atau labu didih, sumbat karet, pipa kapiler)
2. Alkohol, air yang diberi pewarna, dan minyak goreng
3. Gelas kimia dan pemanas spiritus, dan tripod (kaki tiga)
4. Statif dan klem
5.	 Termometer
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Petunjuk Keselamatan Kerja
Hati-hati saat kamu menjepitkan pipa kapiler dengan statif, agar tidak pecah.

Hati-hati dengan api.

Gambar 7.17
Pemuaian pada zat cair

Ayo Kita Latihan

Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif 
lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai 
jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 
ketika memompa ban sepeda jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Carilah contoh gejala 
dan pemanfaatan pemuaian zat cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari!

PERLU DIKETAHUI

Botol kemasan sirop, kecap, saos, minyak goreng, 
tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika 
memuai. 

Sumber: Dok. 
Kemdikbud
Gambar 7.18
Mengapa sirop tidak 
diisikan penuh dalam 
botol kemasan ini?

Lakukan langkah-langkah berikut.
1. Masukkan air ke dalam labu didih hingga hampir penuh! 
2. Pasang pipa kapiler pada lubang sumbat karet!
3. Pasang sumbat karet pada labu didih sedemikian rupa 

sehingga air dari labu didih masuk ke dalam pipa kapiler. 
Tandai	permukaan	air	dalam	pipa	kapiler!	

4. Pasang labu didih pada statif dan panaskan seperti 
Gambar 7.17!

Menalar, Mencoba, dan Mengomunikasikan
Apa yang terjadi pada air di dalam pipa kapiler setelah labu 
didih dipanaskan? Menurutmu, mengapa hal itu bisa terjadi?
Percobaan lanjutan: lakukan percobaan untuk menemukan 
apakah jenis zat cair berpengaruh terhadap perubahan 
volume karena pemuaian zat itu! Diskusikan hasilnya dengan 
teman-temanmu.

1. Carilah contoh akibat pemuaian benda, selain contoh yang sudah ditulis di buku ini!
2. Koefisien muai panjang suatu zat adalah 0,0000015/oC. Apa artinya? 
3. Apakah ada koefisien muai panjang dua macam zat yang sama nilainya?  Jelaskan jawabanmu!
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Renungan dan Refleksi

Penerapan
1. Mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasang agak kendur?
2. Pada suhu 0oC, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100oC, 

ternyata	panjang	besi	itu	menjadi	200,24	cm.	Tentukan	koefisien	muai	panjang	besi.
3. Panjang sebatang baja pada 20oC adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002/oC, 

berapa panjangnya pada suhu 70 oC? 

•	 Anaksimenes (526-586) mengungkapkan bahwa udara atau angin merupakan dasar dari 
wujud alam semesta. Panas dan dingin merupakan penyebab udara menciptakan suatu 
bentuk. Menurutnya bumi, matahari dan bintang adalah cakram atau piringan di atas 
udara. 

•	 Ibnu Sina (980-1037), seorang dokter dan filsuf. Di dunia barat beliau dikenal dengan 
sebutan Avicenna dan memiliki gelar "Bapak Kedokteran Modern". Ibnu Sina juga penemu 
termometer. 

•	 William Thomson Kalvin(1824-1907) adalah seorang matematikawan Inggris yang 
mendedikasikan hidupnya untuk penelitian termodinamika. Salah satu hasil penelitiannya 
yang terkenal adalah penemuan titik nol mutlak yaitu pada suhu -2730C atau yang beliau 
sebut sebagai 273K. Penemuan inilah yang dianggap oleh Royal Science Society sebagai 
penemuan yang cukup fenomenal di zamannya sehingga beliau berhak untuk dianugerahi 
gelar kebangsawanan yakni, gelar Lord Kalvin. 

INFO ILMUWAN

Berbagai macam zat yang ada di alam ini dapat diolah menjadi berbagai macam alat yang 
memudahkan	aktivitas	manusia	dalam	kehidupan	sehari-hari.	Sebagai	contoh,	Tuhan	menciptakan	
berbagai jenis logam yang dapat diolah menjadi alat-alat rumah tangga. Pemanfaatan alat-alat rumah 
tangga tersebut harus mempertimbangkan suhu karena pada suhu yang berbeda membutuhkan alat 
yang	berbeda.	Betapa	lengkapnya	ciptaan	Tuhan	Yang	Maha	Esa	sehingga	manusia	dapat	memenuhi	
kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada 
Tuhan	Yang	Maha	Esa.	Salah	satu	wujud	syukur	pada	Tuhan	dengan	selalu	menjaga	alam	 ini	dan	
menggunakan apa yang ada di sekitar kita sesuai dengan kebutuhan. 
Suhu adalah salah satu hal yang menjadi pertimbangan saat menggunakan berbagai benda di sekitar. 
Misalnya, ketika memasak, digunakan alat dari kayu atau alat dari aluminium yang dilapisi bahan 
tahan panas pada bagian pegangannya. Penambahan suhu menyebabkan pemuaian, baik padat, 
cair, maupun gas. Oleh karena itu, pada pemanfaatan benda juga harus mempertimbangkan adanya 
pemuaian. Sebagai contoh dalam pemasangan jendela, rel kereta api, rangka baja pada jembatan, 
dan penyimpanan makanan dalam bentuk cair. Apa yang akan terjadi seandainya menggunakan 
benda-benda di sekitar tanpa memperhatikan pengaruh suhu dan pemuaian yang akan terjadi 
akibat perubahan suhu tersebut?
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6.	 Sebatang	tembaga	(koefisien	muai	panjangnya	ada	pada	Tabel	7.1)	pada	suhu	28oC panjangnya 
80 m. Berapakah pertambahan panjangnya, jika tembaga dipanaskan sampai suhunya 78oC?

7. Berikut ini adalah grafik panjang sebatang logam terhadap suhunya.

	 a.	 Berdasarkan	data	pada	grafik	tersebut.	Tentukan	koefisien	muai	panjang	logam	itu.
	 b.	 Berdasarkan	 hasil	 perhitunganmu,	 dan	 Tabel	 7.1,	 kemungkinan	 besar	 apa	 jenis	 logam	

tersebut?

4. Jelaskan prinsip kerja bimetal sebagai 
sensor suhu pada setrika listrik!

5. Konversikan:
 a. 77 oF = ....... oC = ...... oR = ....... K
 b. 333 K = ....... oC = ...... oR = ........ oF

UJI KOMPETENSI

Review

PENERAPAN

RANGKUMAN

•	 Suhu	 menyatakan	 tingkat	 panas	
dinginnya suatu benda; diukur 
dengan termometer

•	 Berbagai	macam	termometer:	
 	 Termometer	zat	cair
 	 Termometer	kristal	cair
 	 Termometer	bimetal
•	 Berbagai	 sakala	 termometer:	

Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan 
Reamur

•	 Perubahan	 suhu	 menyebabkan	
pemuaian pada benda. Pemuaian 
dapat terjadi pada zat padat, cair, 
maupun gas.

1. Jelaskan pengertian suhu!

2. Bagaimana prinsip kerja termometer 
zat cair, termometer bimetal, dan 
termometer kristal cair?

3. Buaya sering mengangakan mulutnya 
dalam waktu yang lama. Mengapa hal 
itu dilakukan? 
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Berpikir Kritis

Suatu	benda	diukur	suhunya	dengan	termometer	berskala	Celcius,	Fahrenheit,	dan	Reamur.	Ternyata,	
hasil pengukuran suhunya berbeda-beda. Apakah hal ini berarti tingkat panas benda itu berbeda-
beda juga? Jelaskan!

Tugas Proyek

Rancang dan lakukan penyelidikan yang dapat menunjukkan gejala pemuaian zat gas. Sebagai 
bantuan, gas memang tidak bisa dilihat, tetapi gelembung gas di dalam zat cair dapat diamati. Gas 
yang memuai akan mampu mendesak sesuatu. Laporkan hasil kegiatanmu secara tertulis.

8. Perhatikan tabel hasil percobaan tentang pemuaian zat cair berikut ini.

Jenis Zat cair
Volume pada suhu Volume pada suhu

Air 400 404,2
Minyak goreng 400 414,5

 Alkohol 400 422,0

a. Rumuskan masalah yang sesuai dengan tabel di atas!
b. Berdasarkan masalah dan data tabel tersebut, apa kesimpulannya?

800C (mL)300C (mL)



KALOR DAN 
PERPINDAHANNYA

BAB

8

Istilah Penting: 
Energi Panas, Kalor, Kalor Jenis, 

Perubahan Wujud, 
Konduksi, Konveksi, Radiasi

KALOR
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T entunya kamu pernah membantu Ibu atau Bapakmu memasak di dapur. Pada saat memasak, kamu 
menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak. Dalam bab ini, kamu akan 
belajar bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda itu. Pertama, 

marilah kita membandingkan energi panas yang dikandung benda!

Sumber: www. idsurvivol.com
Gambar 8.1 Kayu yang terbakar menghasilkan energi panas. 
Apa pengaruhnya terhadap air di panci itu?

www.idsurvival.com

Ayo Kita Lakukan

Membandingkan Energi Panas Benda
Misalnya kamu memiliki segelas air dan seember besar air. Suhu keduanya sama, misalnya 50oC. 
Apakah energi panas yang dikandung air di dalam gelas tersebut sama dengan energi panas yang 
dikandung air seember? 
1. Ambillah air 100 gram (100 mL), letakkan di dalam gelas beker, ukur suhunya.
2. Panaskan air itu dengan bantuan pembakar spiritus, ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai 

suhu 60oC
3. Ulangi langkah 1 dan 2, untuk air  200 gram (200 mL) dengan pembakar spiritus yang sama. 

Petunjuk Keselamatan Kerja
Hati-hati dengan api dan air panas.

Menalar dan Mengomunikasikan
Kenaikan suhu air berasal dari energi panas 
pembakar spiritus yang menyala. Berdasarkan data 
pengamatanmu, buatlah keterkaitan antara massa 
dan suhu benda dengan banyaknya energi panas 
yang dikandung suatu benda.

Ayo Kita Pelajari
•	 Banyaknya energi 

panas yang berpindah
Mengapa Penting?
•	 Pemahaman tentang 

kalor berguna untuk 
berbagai bidang di 
kehidupan

A. Kalor

Suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat 
panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Seperti 
telah kamu lakukan dalam kegiatan penyelidikan di atas, segelas air dan 
seember air yang bersuhu sama memiliki energi panas yang berbeda. 
Untuk menaikkan suhu 200 g air, memerlukan energi panas yang lebih 
besar daripada 100 g air. Pada suhu yang sama, zat yang massanya lebih 
besar mempunyai energi panas yang lebih besar pula.  
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Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu 
lebih rendah disebut kalor. Apa satuan kalor? Sebagai bentuk energi, dalam SI kalor bersatuan Joule 
(J). Satuan kalor yang populer (sering digunakan pada bidang gizi) adalah kalori dan kilokalori. 

Tubuh kamu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Perhatikan Gambar 8.3. 
Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat kkal atau Kal 
(dengan K huruf kapital). Satu Kal makanan  sama dengan 1.000 kalori. Kita menggunakan kilokalori 
untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan yang kita 
makan (agar bilangan yang dikomunikasikan tidak terlalu besar).

Satu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 
gram air hingga naik sebesar 1oC 

Satu kalori sama dengan 4,184 J, sering 
dibulatkan menjadi 4,2 J

KALOR

Sumber: Dok. Kemdikbud 
Gambar 8.2 Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah

Lemak =
9 Kal/g

Karbohidrat =
4 Kal/g

Protein =
4 Kal/g

Sumber: Kemdikbud
Gambar 8.3
Pada saat makan, kamu 
mendapatkan asupan energi 
kimia yang dapat diubah 
menjadi energi panas.
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Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau 
energi bentuk lain. Sebagian energi  ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu 
sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu 
tubuh tetap terjaga. 

Setiap makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya.
   

1. Kalor dan Perubahan Suhu Benda
Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah mengamati, bahwa jika air diberi panas dari pembakar 

spiritus yang menyala, ternyata suhunya naik. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu 
mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas 
jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin menuju suhu ruang. Ini menunjukkan sebagian kalor 
dilepaskan benda itu ke lingkungan. 

Telah kamu ketahui pula, bahwa kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi massa benda. Untuk 
menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 g memerlukan kalor yang lebih besar daripada air 
bermassa 100 g. Nah, apakah yang memengaruhi kenaikan suhu hanya jumlah kalor dan massa 
benda saja? Lakukan kegiatan berikut

Sumber: kuntowibisono.blinkweb.com
Gambar  8.4
Produsen makanan kemasan diharuskan 
mencantumkan kandungan energi makanan itu.

kalori makanan    
146 Kal  =     ...     joule?

Ayo Kita Lakukan

Mengamati dan Menalar
Selain jumlah kalor, apa yang memengaruhi kenaikan suhu benda? 
1. Siapkan 200 g  minyak kelapa dan 200 g air!
2. Ukur suhu mula-mula minyak kelapa. Kemudian, panaskan dan ukur waktu yang diperlukan 

untuk mencapai 60oC! 
3. Ulangi langkah 2, untuk air  200 g air dengan pembakar spiritus yang sama! 

Berdasarkan data pengamatanmu, jawab permasalahan dalam penyelidikan ini!
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Kegiatan  kamu  menunjukkan bahwa kalor yang diperlukan untuk  menaikkan suhu benda hingga 
suhu tertentu dipengaruhi juga oleh jenis benda. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal 
ini adalah kalor jenis. 

Ingat kembali, perubahan suhu pada skala Celcius sama dengan perubahan suhu pada skala 
Kelvin. Tabel 8.1 menunjukkan kalor jenis beberapa bahan. Kamu dapat mengamati, bahwa bahan 
yang berbeda memiliki kalor jenis yang berbeda pula. 

Tabel 8.1 Kalor Jenis Beberapa Bahan

Bahan Kalor Jenis (J/(kg.K))

Air 
Alkohol 

Aluminium 
Karbon (grafit) 

Pasir 
Besi 

Tembaga 
Perak 

4184
2450
920
710
664
450
380
235

Nah, dari kegiatan tersebut, kamu dapat menyimpulkan sebagai berikut:

•	 Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu
•	 Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula.
•	 Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin 

besar pula.

Jika simpulanmu ini dirumuskan secara matematis,  dapat ditulis:

dilambangkan:

2. Kalor pada Perubahan Wujud  Benda
Terjadinya perubahan wujud sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sering 

kamu jumpai, pada air mendidih kelihatan gelembung-gelembung uap air, yang menunjukkan 
adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air, diperlukan kalor. Jadi, untuk 
mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. 

kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu = kalor jenis x massa benda x kenaikan suhu
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Contoh Penerapan

Berapa  kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 g air, dari suhu mula-mula  20oC 
menjadi 100oC ?

Apa yang 
diketahui?

Apa masalahnya?

Bagaimana 
strateginya?

Bagaimana 
penerapannya?

Menentukan kalor untuk
kenaikan suhu air

Gunakan persamaan 

Massa air  

Kalor jenis air (lihat Tabel 8.1)  

Kenaikan suhu air  

Diskusikan:
Berilah contoh peristiwa peleburan, pembekuan, penguapan, dan pengembunan! Apakah dalam 
peristiwa tersebut memerlukan atau melepas kalor?

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar  8.5 
Jelaskan mengapa ada titik-titik air di bagian 
luar gelas yang berisi es?
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Menyublim

Melebur

Menghablur
( melepas kalor )

Membeku
( melepas kalor )

( perlu kalor )
Menguap

Mengembun
( melepas kalor )

( perlu kalor )

( perlu kalor )

Adakah hal unik yang dapat dipelajari pada peristiwa perubahan wujud? Lakukan kegiatan 
berikut.

Ayo Kita Lakukan

Bagaimana suhu benda saat terjadi perubahan wujud? 
1. Siapkan gelas beker berisi 400 gram  es batu. Ukur suhunya!
2. Kemudian, panaskan gelas beker itu dengan pembakar spiritus, aduk dan ukur suhunya setiap 

setengah menit, sampai 3 menit. Catat hasil pengukuranmu pada tabel data! 

Petunjuk Keselamatan Kerja
Hati-hati dengan api. Saat pemanasan air dengan api. 

Saat mengangkat gelas beker, gunakan lap.

Menalar dan Mengomunikasikan
Berdasarkan data pengamatanmu, jawab permasalahan di atas! Bandingkan dan diskusikan dengan 
hasil kelompok lain!

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.6 Proses perubahan wujud
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Berdasarkan kegiatan kamu, tampak bahwa saat perubahan wujud, tidak terjadi perubahan 
suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. 

Dengan:   
Q  =  kalor yang dibutuhkan/dilepas untuk berubah wujud (J)
m  = massa zat  yang  berubah wujud  (kg)
L   =  kalor lebur atau kalor beku  (J/kg)
U   = kalor penguapan  atau kalor pengembunan (J/kg)

Contoh Penerapan

Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku
(es), jika kalor lebur air tersebut 336000 J/kg?

Langkah-langkah Penyelesaian:

 

KALOR LATEN

KALOR PENGUAPAN
/ PENGEMBUNAN

KALOR LEBUR
/ BEKU

Q = m x U

Q = m x L

Apa yang diketahui? Massa air, m = 5 kg
Kalor lebur air LAir = 336.000 J/kg = 3,36 . 105 

Jkg-1

Bagaimana strateginya?

Gunakan persamaan Q = m L

Apa masalahnya? Kalor yang diperlukan Q
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Bagaimana penerapannya?

Q=m L
Q=(5 kg) (3,36.105Jkg-1)
Q = 16,8.105J = 1,68.106J

Jadi, es tersebut memerlukan kalor sebesar 1,68.106 J agar melebur pada titik leburnya.

Ayo Kita Lakukan

Apa yang mempengaruhi cepatnya penguapan air?

Menalar dan Mencoba
1. Rumuskan hipotesis untuk menjawab permasalahan berikut: Apakah luas permukaan zat cair 

berpengaruh terhadap cepatnya penguapan air?
2. Lakukan percobaan untuk menguji hipotesismu, dengan bantuan Gambar 8.7. Ingat, volume 

air mula-mula pada tiap wadah harus sama. Letakkan wadah-wadah itu pada tempat  yang 
kondisinya sama, misalnya selama 1 jam. Setelah satu jam, ukur volume air yang tersisa. 

3. Data
 Isikan data pengamatan kalian dalam tabel di bawah ini. 

Luas permukaan 

bejana

Volume air mula-

mula (mL)

Volume air setelah 

satu jam (mL)

Pengurangan 

volume air (mL)

4. Analisis dan Kesimpulan
 Berdasarkan data pengamatanmu, simpulkan, apakah hipotesismu diterima atau ditolak!  

Gambar 8.7
Contoh bejana untuk menguji hipotesismu

TIMSS
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Jelajah
Darah yang mengalir pada tubuh manusia dapat 
mengalami perubahan wujud. Jika kita terluka, 
darah akan mengalir. Jika luka tersebut dibiarkan, 
lama-lama darah akan mengering. Pada saat itu, 
darah membeku, mengalami perubahan wujud 
cair menjadi padat. Kemampuan darah untuk 
membeku sangat bermanfaat bagi manusia. 

Mengapa Kamu Berkeringat?
Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5oC hingga 37,5oC. Seringkali aktivitas dan 

lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap 
optimal.

Pada saat kamu beraktivitas, misalnya berolah raga, terjadi peningkatan proses perubahan energi 
kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas, yang dapat meningkatkan 
suhu tubuh. Nah, pada saat ini mekanisme  dalam tubuh kamu memberi perintah agar tubuh 
berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor 
ini diambil dari kulit tubuhmu, sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin, dan kembali 
ke suhu optimal.  Pada saat itu, mengapa kamu merasa nyaman jika dikipasi? Saat dikipasi, proses 
penguapan keringat itu terjadi lebih cepat, sehingga tubuhmu segera kembali ke suhu optimalnya.

Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak 
cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia 
makanan menjadi energi gerak (dan tentu saja menghasilkan energi panas). Dengan cara ini, suhu 
tubuh tidak turun. Tentu saja, ada “harga yang harus dibayar”. Ya, pada saat kedinginan, kamu cepat 
merasa lapar.

Diskusikan:
Kapan biasanya anjing menjulurkan lidahnya? Mengapa anjing melakukan hal itu?

Sumber: www.hdwallpaperslist.com
Gamba 8.8 Anjing menjulurkan lidahnya

Sumber: www.sindyfinata.blogspot.com
Gambar 8.9. Pembekuan darah ketika mengalami luka
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Teknologi Pendingin Sederhana
Kamu pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam (kadang-kadang 

dilengkapi dengan air mancur). Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat 
lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara alami, air di kolam itu 
akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Nah, kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, 
sehingga udara menjadi lebih sejuk dibanding tanpa kolam.

 

Sumber: www.123rf.com
Gambar 8.10  Selain untuk keindahan, apa fungsi kolam air di depan bangunan ini?

 
Perhatikan teknologi pendingin makanan sederhana. 

Sumber: http://www.jelajah.up2det.com
Gambar 8.11 Pendingin makanan sederhana

Alat ini terdiri atas dua tempayan, dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan besar. Pasir 
diisikan di antara dua tempayan. Selanjutnya, air ditambahkan pada pasir ini hingga pasirnya basah. 
Makanan (atau air) diletakkan di dalam tempayan kecil yang ditutup kain basah. Saat air di dalam 
pasir menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan, sehingga 
makanan menjadi dingin (dilaporkan suhunya bisa turun hingga 15oC). 
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1. Apa beda suhu dan kalor?
2. Mengapa orang menggigil ketika kedinginan?
3. Jelaskan, bagaimana persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dan kalor untuk mengubah 

wujud benda.

Ayo Kita Latihan

Berpikir Kritis

Penerapan
Kalor  sebanyak 84 kJ ditambahkan pada  500 g air yang bersuhu 20oC. Menjadi berapakah suhu air 
itu? Kalor jenis air 4.200 J/(Kg.K)

1. Berdasarkan Tabel 8.1, jika 1 kg benda-benda itu dipanaskan dengan menggunakan nyala api 
yang sama, manakah yang paling lambat naik suhunya? Jelaskan!

2. Pada saat berolahraga, kamu mengubah energi kimia makanan menjadi energi untuk gerak 
serta energi panas. Pada saat itu, kamu berkeringat. Jelaskan, mengapa dengan  berkeringat 
suhu tubuh kamu tetap stabil!

B. Perpindahan Kalor 

Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Bagaimanakah caranya? 

1. Konduksi

Saat kamu menyetrika, setrika yang 
panas bersentuhan dengan kain yang 
kalian setrika. Kalor berpindah dari setrika 
ke kain. Perpindahan kalor seperti ini 
disebut konduksi. Perhatikan mekanisme 
perpindahan kalor secara konduksi pada 
Gambar 8.12.

Sumber: abasaonlineshop.
wordpress.com

Gambar 8.12 Mengapa 
panas setrika sampai pada 

baju yang disetrika? 
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Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan 
partikel-partikel bahan itu.

Saat suhu naik, partikel 
benda bergetar lebih cepat

Kalor perpindah, partikel 
tidak ikut berpindah

partikel itu membentur tetangganya, 
sehingga tetangganya bergetar makin 
cepat; suhu makin tinggi

!

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.13
Bagaimanakah perpindahan kalor secara konduksi dapat berlangsung?

partikel itu membentur partikel seh-
ingga partikel tetangganya bergetar 
makin cepat, suhu makin tinggi

Ayo Kita Lakukan

Mengamati
Celupkan sendok kayu dan sendok logam pada air panas. Pegang ujung kedua sendok itu. Catat 
apa yang kamu rasakan beberapa saat kemudian.

Menanya
Berdasarkan hasil pengamatanmu, tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ketahui.

Menalar
Salah satu pertanyaan adalah:
1. Apakah jenis bahan berpengaruh terhadap konduktivitas bahan?
2. Coba kamu pikirkan jawaban sementaramu.

Mencoba
1. Siapkan sendok kayu, sendok logam, dan sendok plastik yang berukuran hampir sama. Tempelkan 

paku payung pada pegangan sendok-sendok tersebut dengan menggunakan mentega!
2. Berdirikan sendok-sendok tersebut pada gelas beker atau panci. Jika mentega meleleh, paku 

payung akan jatuh. Ramalkan urutan jatuhnya paku payung tersebut jika air panas dimasukkan 
ke dalam gelas beker! 

3. Masukkan air panas ke dalam gelas beker tersebut! Amatilah urutan jatuhnya paku payung! 
Apakah tiap-tiap kelompok dalam kelasmu memperoleh hasil yang sama?   

Menalar dan Mengomunikasikan
Berdasarkan data pengamatan kamu, jawab permasalahan dalam penyelidikan ini! Presentasikan 
hasil penyelidikan kamu di depan kelas agar ditanggapi temanmu.
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Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi 
(konduktivitas) yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut 
konduktor. Konduktor buruk disebut isolator. Seperti hasil percobaanmu, logam termasuk konduktor. 
Kayu dan plastik termasuk isolator.

Berbagai peralatan rumah tangga memanfaatkan sifat konduktivitas bahan.

Peralatan memasak yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, 
sedangkan pegangannya menggunakan isolator yang baik.

Panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas merupakan isolator yang baik. 
Dapatkah kamu memberikan ide bagaimana agar panas kopi tersebut bertahan lebih lama lagi?

timbal

air bata kayu stirofom udara hampa

baja aluminium emas tembaga perak

Contoh Isolator

Contoh Konduktor Kemampuan menghantarkan kalor semakin baik

Kemampuan menghantarkan kalor semakin buruk

Sumber: www.perkakasaluminium.com
Gambar 8.15
Peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan.

kayu

alumunium

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.14 Bahan-bahan Konduktor dari Isolator Panas
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Saat udara dingin, kamu bergelung di dalam selimut. Selimut terbuat dari serat wool atau 
kapas yang bersifat isolator. Mengapa udara yang terperangkap di dalam selimut dengan kamu di 
dalamnya membuat badanmu hangat?

Isolator di alam:
Jelajah
Penguin memiliki lapisan lemak yang tipis di bawah kulit. Lemak menjaga tubuh penguin tetap hangat.  

2. Konveksi
Air merupakan konduktor yang buruk. Namun,  ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata 

air bagian atas juga ikut panas. Berarti, ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu 
konveksi. 

Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, air memuai sehingga menjadi lebih 
ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas 
dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi.   

kaca

Sumber: www.ajisena.blogspot.com
Gambar 8.16 Mengapa kopi ditaruh di gelas, 
tidak di logam?

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.17 Mengapa orang di dalam 
selimut merasa hangat? 

Sumber: www.id.wikipedia.org
Gambar 8.18
Pinguin di Kutub Selatan mampu bertahan 
hidup pada suhu yang sangat dingin.
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Pola aliran air membentuk arus konveksi.

Coba amatilah arus konveksi pada kegiatan berikut!

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.19 
Arus konveksi pada air yang dipanaskan.

Konveksi  adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama 
dengan gerak partikel-partikel bendanya.

Ayo Kita Lakukan

Mengamati arus konveksi
1. Siapkan es batu berwarna (saat pembuatannya diberi pewarna makanan)
2. Ambil gelas beker, isilah dengan air sampai hampir penuh! 
3. Secara perlahan, masukkan es batu ke dalam air!
4. Amati dan gambar hasil pengamatanmu.

Menalar dan Mengomunikasikan
Diskusikan dengan temanmu, mengapa pencairan es batu berwarna pada air membentuk pola 
seperti yang kamu gambar.
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Arus konveksi dapat  kamu temui di pantai, berupa angin laut dan angin darat.

Konveksi dimanfaatkan pada berbagai peralatan. Berikut contohnya:

Elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic jar, dan lain-lain biasanya terletak di bagian 
bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, 
sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti 
pengering rambut (hair dryer), aliran konveksi dibantu (atau dipaksa) dengan menggunakan kipas.

3. Radiasi 
Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah. Kamu merasakan panasnya matahari 

pada mukamu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat 
melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa tidak ada 
materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi perpindahan kalor dari matahari 
sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut adalah radiasi.

Siang hari
Daratan lebih cepat panas daripada lautan (kalor 
jenisnya kecil), udara di atas daratan ikut panas dan 
bergerak naik, diganti udara dari lautan. Terjadilah 
angin laut.

Malam hari
Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan,   
udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik,  
diganti udara dari daratan. Terjadilah angin darat.

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.22 Konveksi pada pengering rambut

Udara Masuk
Terhisap oleh kipas
yang berputar

Udara keluar;
didorong oleh kipas
yang berputar

Udara dipanasi
oleh pemanas listrik

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.21 Konveksi pada oven 

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.20 Bagaimanakah konveksi dapat menimbulkan angin laut dan angin darat?
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Sumber: Dok. 
Kemdikbud
Gambar 8.23
Kalor berpindah 
dari matahari 
hingga sampai 
ke bumi dengan 
melalui ruang 
hampa. Karena 
tidak ada zat 
perantara, 
perpindahan 
kalor tersebut 
tidak mungkin 
secara konduksi 
atau konveksi. 

Kamu juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola 
lampu yang menyala atau saat kamu duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor 
buruk, dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kamu yang berada di samping api 
unggun dapat merasakan panas. Dapatkah kamu memberi contoh lain lain peristiwa radiasi?

 

Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa 
memerlukan medium.

KALOR

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.24 Mengapa perpindahan kalor dari api unggun ke orang tersebut yang terbanyak terjadi secara radiasi?
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Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya antara lain 
bergantung pada suhu benda dan warna benda. Perhatikan benda-benda yang berada diletakkan 
di ruangan bersuhu 30oC. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh 
banyaknya anak panah.

Berdasarkan gambar di atas, kamu dapat menyimpulkan:

Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, benda itu akan menyerap radiasi kalor 
dari lingkungan. Perhatikan benda-benda di ruangan bersuhu 30oC berikut.

60OC

60OC

90OC 50OC

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.25 Benda yang memiliki kalor memancarkan radiasi panas ke sekitarnya.

Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar 
pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya.

Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke 
lingkungannya.

0oC

0oC

20oC5oC

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.26 Benda yang bersuhu rendah menyerap radiasi panas dari sekitarnya.
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Berdasarkan Gambar 8.26, kamu dapat menyimpulkan:

Saat kamu menjemur dua kaos basah yang warnanya berbeda, kamu mendapatkan bahwa kaos 
yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Amati gambar berikut untuk menyimpulkan 
pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas atau diserap dari lingkungannya.

60oC 60oC 5oC 5oC

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.27 Warna benda menentukan daya pancar radiasi

Berdasarkan Gambar 8.27, kamu dapat menyimpulkan:

Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari 
lingkungannya.

Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari  
lingkungannya.

Makin gelap benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima 
dari lingkungannya.

Makin gelap benda panas, makin besar pula kalor yang 
diradiasikan  ke lingkungannya.
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Peristiwa radiasi kalor dimanfaatkan dalam banyak peralatan. 

Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan:

Sumber: komporsurya.
blogspot.com
Gambar 8.28
Kompor surya. Tandai di 
mana masakan dimasak. 
Mengapa permukaan 
pemantul panas matahari 
mengkilap? Mengapa 
melengkung? 

Sumber: aliexpress.com
Gambar 8.29
Warna panci dan peralatan 
masak lainnya yang 
bersentuhan dengan api 
tidak dibuat mengkilap, 
tetapi kusam. Mengapa? 

Sumber: 
greenoorjasolution.com
Gambar 8.30
Permukaan pemanas 
air yang memanfaatkan 
panas matahari (solar 
heating) berwarna gelap 
atau1 hitam. Mengapa? 

Sumber: iwaza.
wordpress.com
Gambar 8.31
Baju seragam sekolah 
umumnya berwarna 
terang atau putih. 
Mengapa?

Sumber: www.zonaikan.com
Gambar 8.32 Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor 
dari matahari diserap oleh buaya (dengan cara membuka mulutnya) sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas 
dengan mudah.



64 Kelas VII SMP/MTs  Edisi Revisi Semester 2

Bagaimana termos dapat mencegah perpindahan kalor baik konduksi, konveksi, maupun radiasi?

Sumbat, dibuat dari plastik atau
gabus. Bahan ini isolator yang baik

Celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara.
Jadi, tidak ada penghantar 
panas secara konduksi dan konveksi

Dua lapis gelas, gelas isolator panas yang baik

Gelas dilapisi perak yang mengkilat,
mengapa harus mengkilat?

Wadah luar

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.33 Termos

Ayo Kita Latihan

1. Jelaskan 3 cara perpindahan kalor!
2. Apakah konduktor itu? Beri 5 contoh konduktor!
3. Apakah isolator itu? Beri 5 contoh isolator!
4. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang diterima sebuah benda dari 

lingkungan sekitarnya?
5. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang dilepas  sebuah benda dari 

lingkungan sekitarnya?

Penerapan
Jelaskan pemanfaatan peristiwa konduksi, konveksi, atau  radiasi pada berbagai peralatan! Cari 
peralatan yang berbeda dengan yang dijelaskan di buku ini!



65Ilmu Pengetahuan Alam

Di musim dingin, daerah sekitar kutub bumi  menjadi daratan es. Laut pun menjadi daratan es. Tetapi, 
rusa kutub dan beruang kutub tetap bisa beraktivitas.   Domba memiliki bulu yag tebal sehingga 
dapat mempertahankan suhu tubuh pada musim dingin. Banyak burung-burung bermigrasi dari 
daerah dingin ke daerah yang lebih hangat pada saat musim dingin. Begitulah kuasa Tuhan Yang 
Maha Esa  dalam memberi kehidupan pada makhluk-Nya. Jadi, kita sebagai salah satu ciptaan-Nya 
wajib berterima kasih pada-Nya.

Ayo Kita Latihan

RANGKUMAN

· Kalor: merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya 
lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda bersentuhan.

· Kalor jenis: banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 
1°C

· Zat dapat berubah wujud
 Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor: mencair, menguap, dan menyublim
	Perubahan wujud zat yang melepas kalor: membeku, mengembun, dan deposisi

· Azas Black: banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan 
banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah.

· Kalor dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi
 Konduksi: perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel 

zat.
 Konveksi: perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel 

zat tersebut.
 Radiasi: perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara
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1. Jelaskan pengertian kalor.
2. Kamu memanaskan air dalam panci aluminium dengan 

kompor gas. Benda apa saja yang menerima kalor pada 
pemanasan itu? Jelaskan!

3. Kalor lebur es  adalah  80 kal/g. Apa maksudnya?
4. Sebutkan persamaan dan perbedaan antara konduksi 

dan konveksi!
5. Mengapa seekor anjing setelah berlarian menjulurkan 

lidahnya?

6. Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 
2 kg air sehingga suhunya naik 50oC. Kalor jenis air 4200 
J/(kg K).

7. Gambarkan arus konveksi pada gambar di bawah ini!

8. Semangkok air dan semangkok alkohol yang ukurannya 
sama diletakkan di atas meja di dekat jendela pada 
siang hari yang cerah. Beberapa jam kemudian ternyata 
volume kedua zat cair itu berkurang, namun alkohol 
lebih banyak berkurang dibandingkan dengan air. 
Manakah penjelasan yang paling tepat terhadap 
kejadian itu? Pilih yang paling tepat dan jelaskan!

 a. Semua cairan menguap.
b. Alkohol mendapatkan kalor yang lebih banyak 

daripada air.
 c. Zat cair tertentu menguap lebih cepat dibandingkan 

dengan jenis zat cair yang lain.
 d. Zat cair hanya menguap saat hari cerah.
 e. Air lebih panas dibandingkan dengan alkohol.
9. Sendok logam, sendok plastik, dan sendok keramik 

diletakkan pada air panas! Setelah 15 detik, adakah 
sendok  yang  terasa paling panas? Jelaskan!

Tahukah kamu jauh sebelum 
istilah kalori diperkenalkan 
ada penelitian yang mendasari 
sehingga energi di hitung 
dengan satuan kalori. Siapakah 
peneliti yang mendasari 
hingga dikemukakan istilah 
kalori tersebut?
•	 Ibnu Sina (980-1037) 

mengemukakan hasil 
penelitiannya terkait energi 
yakni masalah ruangan 
hampa, cahaya dan panas 
(kalor). 

•	 James Prescott Joule (1818-
1889) ialah seorang ilmuwan 
yang membuktikan bahwa 
panas (kalor) tak lain adalah 
suatu bentuk energi.

•	 James Watt  (1736-1819) 
dari Skotlandia, Britania 
Raya. Pada awalnya Watt 
tertarik dengan mesin uap 
karena memperhatikan 
mesin uap buatan Newcome 
yang kurang efisien. Lalu ia 
terus melakukan beberapa 
percobaan dan penelitian. 
Watt berhasil menciptakan 
mesin uap pertama yang 
efisien. Ternyata mesin uap 
ini merupakan salah satu  
kekuatan  yang  mendorong 
terjadinya Revolusi Industri. 
Untuk menghargai jasanya, 
nama belakangnya yaitu 
Watt digunakan sebagai  
nama satuan daya. 

•	 Antonnie Laurent 
Lavoisier (1743 - 1794) 
memperkenalkan kata kalori.

INFO ILMUWAN UJI KOMPETENSI

Review

PENERAPAN

AIR Es BATU

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 8.34 Arus Konveksi

Tugas Proyek
Buatlah rancangan pemanas (misalnya kompor atau 
pemanas air) yang memanfaatkan energi surya! 

Berpikir Kritis
Jelaskan, mengapa marmer atau keramik terasa lebih 
dingin daripada lantai karpet?



INTERAKSI 
MAKHLUK HIDUP

DENGAN LINGKUNGAN

BAB

9

Istilah Penting:
Lingkungan, Ekosistem, Saling Ketergantungan,

Pola Interaksi, Pencemaran,
Pemanasan Global
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K amu perhatikan gambar di bawah ini! Terlihat bahwa burung bangau bertengger di puncak pohon, 
berjemur setelah mencari makan di daerah sekitar Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Kabupaten 
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Sedang gambar yang satunya seekor biawak mengedap-endap 

mencari mangsa. Sekiranya bangau tersebut berada di bawah, maka tentu dia akan menjadi santapan bagi 
biawak tersebut. Nah, hal ini terjadi di semua tempat, bahwa terdapat interaksi sesama makhluk hidup. 

Pada bab ini, kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk 
memahami bab ini dengan lebih baik, mari kita pahami lebih dahulu mengenai lingkungan dan 
melakukan pengamatan terhadap lingkungan.

Sumber: Dokumen pribadi Drs. Paskal Sukandar, M.Si
Gambar 9.1
(a) Burung bangau yang bertengger pada pohon, 
(b) seekor biawak sedang mengendap mencari makan di suaka margasatwa Pulau Rambut DKI Jakarta

(a) (b)

A. Pengertian Lingkungan

Istilah lingkungan berasal dari kata "Environment", yang memiliki 
makna "The physical, chemical, and biotic condition surrounding an 
organism". Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum 
diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu 
di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat 
memengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling memengaruhi ini 
membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai 
dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat 

Ayo Kita Pelajari
•	 Pengertian 

lingkungan
Mengapa Penting?
•	 Untuk menjelaskan 

konsep lingkungan 
dan komponennya

memengaruhi dengan kuat. Ada saatnya berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan 
untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu 
lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu seperti berikut

1. Komponen biotik, yang terdiri atas makhluk hidup seperti: manusia, hewan, tumbuhan, dan 
jasad renik.

2. Komponen abiotik, yang terdiri atas benda-benda mati seperti: air, tanah, udara, cahaya, dan 
sebagainya.
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Mempelajari Lingkungan
Apa yang kamu amati?
Amati gambar di samping.
Pada gambar tersebut terdapat air, ikan, tumbuhan air.

Menanya
1. Bagian yang hidup adalah ...
2. Bagian yang tak hidup adalah ...
3. Bagaimana bagian yang hidup dan tak hidup 

berinteraksi?
 
Apa yang kamu sediakan?
a. Botol plastik ukuran 2 liter
b. Gunting
c. Pasir
d. Kerikil
e. Penggaris
f. Air
g. Tumbuhan Elodea
h. Ikan kepala timah/cere’ Guppy
i. Makanan ikan

Mencoba
a. Potonglah bagian atas dari botol plastik yang telah dicuci!
b. Tuangkan lapisan pasir setebal 5-10 cm di bagian dasar botol!
c. Isilah botol tersebut dengan air sampai 5 cm di bawah permukaan botol dan biarkan terbuka 

selama 2 hari! Jaga volume air dengan menambahkan air untuk mengganti air yang menguap 
dari botol!

d. Tanamlah Elodea dan tambahlah 2 cm lapisan kerikil!
e. Bila air telah jernih, tambahkanlah seekor ikan kepala timah atau ikan koki atau ikan lain yang 

berukuran kecil!
f. Berilah makan ikan dengan memasukkan makanan ikan secukupnya setiap hari!
g. Sekarang kamu telah membuat suatu lingkungan yang disebut ekosistem!
h. Amatilah ekosistemmu setiap hari dan catatlah apa yang kamu amati dalam buku catatanmu! 

Pastikan kamu mengamati tentang bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup dalam 
ekosistemmu!

.
Kesimpulan
a. Jelaskan bagaimana bagian-bagian dalam botol berinteraksi untuk menyusun ekosistem!
b. Apa yang diperlukan untuk menjaga agar ekosistem tersebut sehat?

Mengomunikasikan
Presentasikan hasil percobaanmu di depan kelas.

Ayo Kita Lakukan

Sumber: akuarium.forum.o-fish.com
Gambar 9.6.
Ekosistem buatan
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B. Apa yang Kamu Temukan dalam Suatu 
Lingkungan?

Di sekolah, kamu menghabiskan waktu dalam ruangan berinteraksi 
dengan teman dan guru. Setelah kegiatan sekolah selesai, mungkin 
kamu ke lapangan olahraga, ke toko buku, atau berjalan menuju tempat 
bermain. Setiap hari, kamu menuju ke tempat yang berbeda di sekitarmu. 
Pernahkah kamu mencatat tempat yang kamu kunjungi sekaligus 
mempelajari interaksimu dengan komponen lingkungan pada tempat 
yang kamu kunjungi?

Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai 
tempat hidupnya. Tahukah kamu tempat hidup itu disebut habitat. 
Dalam suatu habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup (biotik) dan 

Ayo Kita Pelajari
•	 Komponen 

lingkungan
Mengapa Penting?
•	 Untuk 

mengetahui dan 
mengidentifikasi 
komponen  biotik 
dan abiotik dalam 
lingkungan

lingkungan tak hidup (abiotik). Nah, tempat yang kamu kunjungi itu bisa jadi merupakan suatu 
habitat bagi suatu makhluk hidup. Pada tempat tersebut terjadi interaksi antara makhluk hidup dan 
makhluk tak hidup.

Ayo Kita Lakukan

Mengamati
Amati Gambar 9.3, dan catat pengamatanmu.
•	 Ada tamanam padi
•	 Ada tanah tempat tumbuh tanaman pagi
•	 Ada ..........................................................................................
•	 Ada ..........................................................................................

Menanya
Dari hasil pengamatanmu, pertanyaan apa yang bisa 
kamu ajukan?
•	 Apa peran..............dan.............. di lingkungan sekolah?

Mencoba
1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang!
2. Catatlah lingkungan sekolah apa yang kamu amati!
3. Catatlah semua makhluk hidup dan tak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut dalam 

suatu tabel hasil pengamatan!

                                                                                         

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 9.3 Siswa mengamati lingkungan di sekitar sekolah
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Menalar
Tabel 9.1 Hasil Pengamatan Lingkungan .

4. Buatlah kesimpulan dari kegiatanmu dengan mengaitkan peran setiap komponen tersebut!

C. Interaksi dalam Ekosistem Membentuk Suatu Pola

No. Makhluk Hidup (Biotik) Jumlah
Benda Mati 

(Abiotik)
Keterangan

1. … … … …
2. … … … …
3. … … … …
4. … … … …
5. … … … …
… … … … …

Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada kegiatan 
sebelumnya, atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu 
dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang 
terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak 
dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan 
lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola 
interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik 
dan terjadi interaksi antara komponen biotik dan biotik.
1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain 

dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan (rantai 
makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan), maupun 
melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. 

Ayo Kita Pelajari
•	 Interaksi dalam 

ekosistem
Mengapa Penting?
•	 Untuk mengetahui 

dan menjelaskan 
pola interaksi 
dalam ekosistem

Ayo Pikirkan
•	 Pernahkan kamu 

melihat daun dari 
suatu tumbuhan 
berlubang

•	 Apa yang 
menyebabkan 
daun tersebut 
berlubang

Sumber: anneahira.com
Gambar 9.5 Jaring-jaring makanan.

Sumber: piramida makanan.idfk.bogor.net
Gambar 9.4 Piramida makanan

2. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 
beberapa macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis 
parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan  suatu hubungan dua jenis individu yang saling 
memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi 
dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain 
tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan  dua jenis individu 
yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain.
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3. Organisme berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 
organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme heterotrof berdasarkan jenis yang 
dimakan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. 

Sumber: f4-preview.awardspace.com m.kidnesia.com sukasains.com
Gambar 9.6 Macam-macam simbiosis pada makhluk hidup 

(a) komensialisme (ikan badut dengan anemon)
(b) parasitisme (tumbuhan tali putri dengan inangnya)
(c) mutualisme (lebah dengan bunga)

Ayo Kita Lakukan

Memahami Saling Ketergantungan antara Makhluk Hidup
Pada kegiatan kali ini, kamu akan melakukan simulasi tentang saling ketergantungan makhluk 
hidup dalam suatu ekosistem. Diharapkan dengan kegiatan ini, kamu memahami pentingnya setiap 
organisme bagi kehidupan.

Benda yang kamu perlukan:
1. benang kasur atau tali rafia.
2. kartu-kartu yang berisi komponen ekosistem. 

Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam atau luar kelas.

Lakukan langkah-langkah sebagai berikut
1. Sesuai kesepakatan, pilih salah satu ekosistem.
2. Peserta didik membentuk lingkaran. 
3. Peserta didik  pertama sebagai pohon dan memegang ujung tali rafia.
4. Peserta didik kedua yang berada di seberang peserta didik pertama 

menyebutkan salah satu komponen ekosistem hutan tropis selanjutnya 

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 9.8 Benang kasur

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 9.9 Tali rafia

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
Sumber: id.inter-pix.com  httpgrant.d11.org  news.detik.com
Gambar 9.7 Macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya 
(a) Karnivora (b) Herbivora (c) Omnivora
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dan menjelaskan keterkaitan dengan komponen sebelumnya. Misal burung, hubungannya 
adalah tempat hidup.

5. Tali kemudian dihubungi lagi ke peserta didik ketiga yang berada di seberang peserta didik 
kedua. Hal ini terus dilakukan sampai semua peserta didik sudah memegang tali rafia yang 
mewakili komponen hutan tropis.

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 9.10 
Peserta didik bermain simulasi saling 
ketergantungan pada hutan tropis

6. Setiap peserta didik harus memegang tali dengan kencang.
7. Guru menyebutkan salah satu komponen hutan tropis. Peserta didik yang memerankan 

komponen tersebut menggoyang-goyangkan tali yang dipegangnya, dan semua peserta didik 
diminta komentarnya apa yang dirasakan? (semua peserta didik akan merasakan getaran dari 
tali rafia tersebut.

8. Selanjutnya guru menyebutkan salah satu komponen hutan lain, dan meminta peserta didik 
tersebut melepaskan tali yag dipegangnya. Akibatnya ada peserta didik/komponen lain yang 
talinya tidak kencang lagi dan komponen tersebut harus melepaskan talinya. 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! Ada berapa rantai makanan yang terlihat pada gambar dan 

sebutkan urutan rantai makanan tersebut! 

2. Apakah rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan? 

3. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan benar!

Ayo Kita Latihan

Sumber: dc228.4shared.com
Gambar 9.11 Rantai Makanan



74 Kelas VII SMP/MTs  Edisi Revisi Semester 2

No.
Makhluk hidup yang 

melakukan hubungan
Bentuk interaksi Keterangan 

1.

2.

3.

	  4.

	  

1. Apakah yang terjadi bila salah satu organisme ini tidak tersedia di alam?
2. Prediksikan apa yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Jelaskan 

alasanmu!

Eksplorasi
Kita telah melakukan aktivitas bermain tentang saling ketergantungan. Sekarang, mari kita 
lanjutkan dengan eksplorasi. Apa yang kita eksplorasi adalah ekosistem yang ada di sekitar sekolah.

Berpikir Kritis
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Mengetahui bentuk-bentuk saling ketergantungan

Menanya
Bagaimana bentuk-bentuk ......................................?
Apa yang kamu butuhkan
1. Alat tulis.
2. Kaca pembesar (bila perlu).

Mencoba
Lakukan langkah-langkah berikut ini.
1. Perhatikan dan amatilah ekosistem di sawah, kolam ikan, lapangan rumput, atau ekosistem 

lain di sekitar sekolahmu!
2. Dapatkah kamu menentukan bentuk saling ketergantungan antara komponen-komponen 

dalam ekosistem.

3.  Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut.

Menalar
Apa yang kamu simpulkan?
1. Bentuk saling ketergantungan organisme-organisme yang kamu temukan adalah.........
2. Contoh bentuk saling ketergantungan adalah......

Mengomunikasikan
Presentasikanlah hasil pengamatanmu di depan kelas.

Petunjuk Keselamatan Kerja
Hati-hatilah dalam melakukan pengamatan, jangan memetik tumbuhan dan jangan melakukan 

kontak langsung dengan hewan yang kamu temui, cucilah tangan kamu setelah melakukan 
kegiatan ini.

No. Organisme I Organisme II Bentuk saling ketergantungan

1. … … …

2. … … …

3. … … …

4. … … …

5. … … …

… … … …

Ayo Kita Lakukan
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D. Pola Interaksi Manusia Mempengaruhi 
Ekosistem

Alam yang awalnya adalah sahabat bagi manusia, dapat menjadi 
ancaman bagi kehidupan manusia, mengapa? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, lakukan pengamatan di bawah ini!

Ikan pada air bersih dan tercemar

Mengamati
Amati ikan dalam stoples yang telah disiapkan, tulis hasil 
pengamatan kamu, misalnya: gerakan ikan, berapa kali membuka 
menutup insang selama 1 menit.

Menanya
Dari hasil pengamatanmu, buatlah pertanyaan.
Bagaimanakah pengaruh ........?

Mencoba
Ikan pada air bersih dan tercemar
1. Siapkan 4 buah toples kosong, 4 ekor ikan kecil, dan 

stopwatch!
2. Isi setiap toples dengan: 
 a. air bersih
 b. air sabun mandi
 c. air sabun deterjen
 d. obat nyamuk cair 

Ayo Pikirkan
•	 Pernahkah kamu 

melihat gerakan ikan 
dan menghitung 
gerakan membuka 
menutup operkulum 
(tutup insang) selama 1 
menit pada (frekuensi) 
habitat air yang 
bersih? Bagaimana 
bila habitatnya diganti 
dengan air yang 
tercemar? Apakah 
ada perbedaan 
gerakan dan frekuensi 
membuka dan 
menutup operkulum? 
Untuk menjawab 
semua pertanyaan 
tersebut, ayo kita 
lakukan percobaan 
berikut!

Ayo Kita Pelajari
•	 Interaksi manusia 

mempengaruhi 
ekosistem

Mengapa Penting?
•	 Untuk mengetahui 

dan memahami 
interaksi manusia 
dalam mempengaruhi 
ekosistem

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 9.15
Ikan dalam air habitat yang 
bersih

Ayo Kita Lakukan

3. Masukkan ikan-ikan tersebut ke dalam toples!

Menalar
1. Amati ikan dalam 5 menit, 10 menit, dan 15 menit!
2. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman di kelas dan 

gurumu!

Mengomunikasikan
Presentasikan hasil pengamatanmu di depan kelas
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Ayo Tebak
•	 Pernahkah kamu 

melihat ikan yang 
muncul di permukaan 
sungai? Mengapa 
ikan tersebut 
mendekati permukaan 
sungai?  Apa yang 
memengaruhi ikan 
tersebut?

Sumber: inspirasi.bangsa
Gambar 9.15
Ikan di permukaan sungai

Berubahnya tatanan 
lingkungan oleh kegiatan 
manusia atau oleh proses 

alam sehingga kualitas 
lingkungan turun sampai 
ke tingkat  tertentu yang 

menyebabkan lingkungan 
menjadi kurang atau tidak 
dapat berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukannya 
disebut pencemaran 

lingkungan. 

(Undang-Undang Pokok 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup No. 4 Tahun 1982)

Pencemaran 
Lingkungan

Sumber:
green.
kompasiana.
com
Gambar 9.12
Asap 
Kendaraan

Faktor-faktor Penyebab Perubahan Lingkungan

a. Faktor Alam
Faktor yang dapat menimbulkan kerusakan antara lain gunung meletus, gempa bumi, angin 

topan, kemarau panjang, banjir, dan kebakaran hutan.

Sumber: kompasiana.
com htysite.com
Gambar 9.16
(a) Peristiwa meletusnya 
gunung yang
mengakibatkan (b) 
kerusakan lingkungan 
di sekitarnya.

(a) (b)

Sumber:
indonesia
rayanews.
com
Gambar 9.13
Banjir

Sumber:
m.aktual.com
Gambar 9.14
Sampah di 
sungai
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E. Macam-macam Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuk atau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke 
dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan 
manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai 
ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau 
tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut 
polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya 
dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup karena jumlahnya 
melebihi normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan di tempat yang tidak tepat.

1. Pencemaran Udara
Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. 

Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO2 hasil pembakaran, SO, SO2, 
CFC, CO, dan asap rokok. Setiap bahan buangan penyebab pencemaran udara tersebut memiliki 
dampak sendiri-sendiri bagi manusia seperti terlihat dalam Gambar 9.12, 9.13, dan 9.14.

b. Faktor Manusia
Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan misalnya, membuang limbah 

(limbah rumah tangga, industri, pertanian, dan sebagainya) secara sembarangan, menebang hutan 
sembarangan, dan sebagainya.

Sumber: m.kompasiana.com
Gambar 9.17 Aktivitas membuang sampah ke sungai salah satu faktor perubahan tatanan lingkungan oleh manusia

Ayo Kita Pelajari
•	 Macam-macam 

pencemaran 
lingkungan

Mengapa Penting
•	 Untuk 

menganalisis 
pencemaran 
lingkungan
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Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain, seperti berikut.
1. Terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit pernapasan.
2. Rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi/karat pada logam, dan memudarnya warna cat.
3. Terganggunya pertumbuhan tananam, seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman 

akibat konsentrasi SO2 yang tinggi atau gas yang bersifat asam (efek hujan asam).
4. Adanya peristiwa efek rumah kaca (green house effect) yang dapat menaikkan suhu udara secara 

global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Hal ini sering disebut 
pemanasan global (global warming).

SO & SO2

bereaksi dengan air hujan 
mengakibatkan tumbuhan 
dan hewan-hewan tanah 

mati, besi dan logam 
mudah berkarat, dan  

lain-lain.

CFC (Cloro Fluoro Carbon)
biasa ditemukan di 

pendingan ruangan (AC), 
lemari pendingan, busa jok 
mobil.  CFC dapat merusak 

lapisan ozon dan juga 
menyebabkan pemanasan 

global.

CO2 (Karbon dioksida)
Meningkatnya kadar 

CO2 di udara jika  tidak 
segera diubah akan 
mengakibatkan efek 

rumah kaca.

CO  (Karbon monoksida)
Jika mesin mobil dihidupkan dalam garai tertutup, orang 

yang ada di garasi dapat meninggal akibat menghirup gas CO. 
Menghidupkan AC ketika tidur di dalam mobil gelap tertutup juga 

berbahaya. Bocoran gas CO dari knalpot dapat masuk ke dalam 
kabin mobil dan dapat menyebabkan kematian.

Asap rokok 
menyebabkan batuk 

kronis, kanker paru-paru, 
memengaruhi janin 

dalam kandungan, dan 
berbagai gangguan 
kesehatan lainnya.

2. Pencemaran Air
Air memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. 

Oleh manusia, air dipergunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi. Di samping itu, air 
juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Pencemaran 
air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga 
menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, 
rasa, dan warna. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat 
dibedakan antara lain: limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Gambar 9.19 
memperlihatkan sumber pencemaran air dan dampak yang diberikannya.

Sumber: tribunnews.com

kaskus.co.id mediaislamnet.com

Gambar 9.18 Penyebab pencemaran 
udara dan dampak yang diberikan
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Limbah pertanian
dapat mengandung 
polutan insektisida 

atau pupuk organik. 
Insektisida dapat 
mematikan biota 

sungai.

Limbah rumah tangga 
berupa berbagai 

bahan organik (misal 
sisa sayur, ikan, nasi, 

minyak, lemak, air 
buangan manusia), 

atau bahan anorganik 
misalnya plastik, 

aluminium, dan botol 
yang hanyut terbawa 
arus air. Sampah yang 

tertimbun menyumbat 
saluran air dan 

mengakibatkan banjir.

Limbah Industri
Kebocoran tanker 

minyak dapat 
menyebabkan minyak 
menggenangi lautan 
sampai jarak ratusan 
kilometer. Tumpahan 
minyak mengancam 

kehidupan ikan, 
terumbu karang, 
burung laut, dan 

organisme laut lainnya.

Sumber: Dok. Kemdikbud
Gambar 9.19  Sumber pencemaran air dan dampak yang diberikannya

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain:

1. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.
2. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi) yang dapat berakibat 

kurang oksigen di perairan yang dapat membunuh biota perairan dan terjadinya pendangkalan 
dasar perairan.

3. Menjalarnya wabah penyakit karena air yang kotor menjadi sumber penyakit, di antaranya 
muntahber.
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3.  Usaha-usaha Mencegah Pencemaran Lingkungan

1. Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman 
penduduk.

2. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. 
3. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan.
4. Memperluas gerakan penghijauan.
5. Tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
6. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia 

lebih mencintai lingkungan hidupnya.
7. Membuang sampah pada tempatnya.
8. Penggunaan lahan yang ramah lingkungan.

Ayo Kita Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan?
2. Tuliskan 5 upaya menjaga kelestarian lingkungan yang dapat dilakukan sehari-hari!

Berpikir Kritis

Banyak penyebab kerusakan lingkungan berasal dari zat kimia. Jelaskan sisi positif dari mempelajari 
ilmu kimia!
Pencemaran air sudah sangat memprihatikan sehingga membutuhkan peran serta semua pihak 
untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran tersebut! Pikirkanlah, bagaimana kamu membantu 
mengatasi dan mengurangi pencemaran air.

F. Pemanasan Global

Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata 
atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan 
bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18°C (1.33 ± 0.32°F) selama seratus tahun 
terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan 
bahwa, "sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global 
sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh 
meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia 
melalui efek rumah kaca.

Ayo Kita Pelajari
•	 Pemanasan global
•	 Penyebab dan 

mekanisme 
pemanasan global

•	 Dampak 
pemanasan global
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Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan 
perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, 
meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan 
jumlah dan pola presipitasi (turunnya air dari atmosfer, misal hujan, 
salju). Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya 
hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis 
hewan. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah 

Mengapa Penting?
Untuk menjelaskan 
pemanasan global, 
penyebab dan 
mekanisme dan 
dampaknya.

menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas 
rumah kaca.

Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 
Perubahan Iklim (UNFCCC atau FCCC), yang ditujukan untuk melawan pemanasan global. UNFCCC 
adalah perjanjian lingkungan hidup internasional dengan tujuan mencapai “stabilisasi konsentrasi 
gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang 
berbahaya dengan sistem iklim.” Protokol Kyoto awalnya diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997 
di Kyoto, Jepang, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Pada April 2010, 191 negara 
telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto.

1. Penyebab dan Mekanisme Pemanasan Global
Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi 

tersebut dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini 
mengenai permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. 
Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian 
dari panas ini memantul sebagai radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, 
sebagian lagi tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, 
antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. 
Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan 
akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Hal tersebut terjadi berulang-ulang 
dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.

Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca (green house). Dengan makin 
meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, makin banyak panas yang terperangkap di 
bawahnya. Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada 
di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 
15°C (59°F), bumi sebenarnya telah lebih panas 33°C (59°F) dengan efek rumah kaca (tanpanya suhu 
bumi hanya-18°C sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi). Akan tetapi saat ini jumlah 
gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global.



83Ilmu Pengetahuan Alam

Penyebab 
Pemanasan 
Global:
gas rumah kaca  
(Manusialah 
kontributor 
terbesar dari  
terciptanya 
gas-gas rumah 
kaca tersebut).

	  

	  	  

Mengadakan	  	  
pertemuan	  

Penyebab	  Pemanasan	  
Global	  
1. gas	  rumah	  kaca	  	  
2. manusialah	  

contributor	  terbesar	  
dari	  	  terciptanya	  gas-‐
gas	  rumah	  kaca	  
tersebut.	  

Dihasilkan	  
oleh	  

	  
Pabrik	  modern	  

	  
Peternakan	  

	  
Kendaraan	  bermotor	  

	  
Pembalakan	  liar	  

	  

	  	  

Mengadakan	  	  
pertemuan	  

Penyebab	  Pemanasan	  
Global	  
1. gas	  rumah	  kaca	  	  
2. manusialah	  

contributor	  terbesar	  
dari	  	  terciptanya	  gas-‐
gas	  rumah	  kaca	  
tersebut.	  

Dihasilkan	  
oleh	  

	  
Pabrik	  modern	  

	  
Peternakan	  

	  
Kendaraan	  bermotor	  

	  
Pembalakan	  liar	  

Sumber: Agus R. dan Rudy S. 2008. GLOBAL WARMING. Edisi Pertama. hiduplebihmulia.wordpress.com
Gambar 9.20
Proses penentuan adanya gejala dunia berupa pemanasan global

2. Mengapa disebut "Gas Rumah Kaca"?
Atmosfer bumi terdiri atas bermacam-macam gas dengan fungsi yang berbeda-beda. Kelompok 

gas yang menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat dikenal dengan istilah “gas rumah kaca”. 
Disebut gas rumah kaca karena sistem kerja gas-gas tersebut di atmosfer bumi mirip dengan 

cara kerja rumah kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalamnya agar suhu di dalam 
rumah kaca tetap hangat. Dengan begitu, tanaman di dalamnya pun akan dapat tumbuh dengan 
baik karena memiliki panas matahari yang cukup. 

Kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4), 
Nitrogen Oksida (NO) dari pupuk, dan gas-gas yang digunakan untuk kulkas dan pendingin ruangan 
(CFC). Setiap gas rumah kaca memiliki efek pemanasan global yang berbeda-beda.

Sumber:
ipec.iicd.co

Sumber:
nobelprice.org
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Beberapa gas menghasilkan efek pemanasan lebih parah dari CO2. Contoh sebuah molekul 
metan menghasilkan efek pemanasan 23 kali dari molekul CO2. Molekul NO menghasilkan efek 
pemanasan sampai 300 kali dari molekul CO2. Gas-gas lain seperti chlorofluorocarbons (CFC) ada 
yang menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari CO2.

Tabel 9.1 Jenis-Jenis Gas Rumah Kaca dan Sumbernya

Gas Rumah Kaca Sumber

Karbon dioksida (CO2)
Pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, industri, transportasi, 
deforestasi, pertanian

Metana (CH4)
Pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomassa, tempat 
pembuangan akhir sampah

Nitroksida (N2O) Pembakaran bahan bakar fosil, industri, pertanian

Hidrofluorokarbon (HFC) Industri manufaktur, industri pendingin (freon), penggunaan aerosol 

Perfluorokarbon (PFC) Industri manufaktur, industri pendingin (freon), penggunaan aerosol

Sulfurheksafluorida (SF6)
Transmisi listrik, manufaktur, industri pendingan (freon), penggunaan 
aerosol

Sumber: greenhouse.tutorvista.com
Gambar 9.21 Rumah Kaca/Greenhouse menjebak panas matahari
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3. Dampak Pemanasan Global

a)  Mencairnya Es di Kutub
Pemanasan global berdampak  langsung pada terus mencairnya es di daerah 

Kutub Utara  dan Kutub Selatan. Es di Greenland yang telah  mencair hampir 
mencapai 19 juta ton! Volume es di Artik pada musim panas 2007 hanya tinggal 
setengah dari yang ada 4 tahun sebelumnya! Baru-baru ini sebuah fenomena alam 
kembali menunjukkan betapa seriusnya kondisi ini. Pada tanggal 6 Maret 2008, 
sebuah bongkahan  es seluas 414 kilometer persegi (hampir 1,5 kali luas kota 
Surabaya) di Antartika runtuh.

b) Meningkatnya Level Permukaan Laut
Mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan berdampak langsung pada naiknya level 

permukaan air laut. Para ahli memperkirakan apabila seluruh Greenland mencair, level permukaan 
laut akan naik sampai  dengan 7 meter. Cukup untuk  menenggelamkan seluruh pantai, pelabuhan, 
dan dataran rendah di seluruh dunia.

Sumber: widyoko.
worldpress.com
Gambar 9.22
Data Es Kutub Utara 
Tahun 1885, 1985,
serta Prediksi Data Es 
Tahun 2012

Sumber: NSIOC
Gambar 9.23
Urutan gambar 
satelit proses 
keruntuhan 
Wilkins Ice Shelf. 
Gambar besar 
di sebelah kiri 
diambil pada 
tanggal 6 Maret 
2008. 
NSIDC 
mengambil 
gambar-gambar 
ini melalui 
satelit Aqua 
dan Terra milik 
NASA (Badan 
Penerbangan 
dan Antariksa 
Amerika Serikat)
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c) Perubahan Iklim yang Makin Ekstrim
Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu 

tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis baru akan bermunculan 
dengan kecenderungan makin lama makin kuat.

Kamu tentu menyadari betapa panasnya suhu di sekitar kamu  belakangan ini. Kamu juga 
dapat melihat betapa tidak dapat diprediksinya kedatangan musim hujan ataupun kemarau yang 
mengakibatkan kerugian  bagi petani karena musim tanam yang  seharusnya dilakukan pada musim 
kemarau ternyata malah hujan. Kamu juga dapat mencermati kasus-kasus badai ekstrim yang belum 
pernah melanda wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Tahun-tahun belakangan ini kita makin 
sering dilanda badai-badai.

d) Gelombang Panas yang Makin Meningkat
Pemanasan global mengakibatkan gelombang panas menjadi makin sering terjadi dan makin 

kuat. Gelombang panas ini juga menyebabkan kekeringan parah dan kegagalan panen merata. 
Melalui pengamatan dan dari apa yang kamu rasakan sehari-harinya, kamu dapat juga merasakan 
betapa panasnya suhu di sekitarmu. Perhatikan seberapa sering kamu mendengar ataupun mungkin 
mengucapkan sendiri kata-kata seperti: “Panas sekali ya hari ini!”   

e) Habisnya Gletser sebagai Sumber Air Bersih

Mencairnya gletser-gletser dunia mengancam ketersediaan air bersih dan pada jangka panjang 
akan turut menyumbang peningkatan level air laut dunia. Gletser-gletser dunia saat ini mencair 
hingga titik yang mengkhawatirkan! NASA mencatat bahwa sejak tahun 1960 hingga 2005 saja, 
jumlah gletser-gletser di berbagai belahan dunia yang hilang tidak kurang dari 8.000 m3! Para ilmuwan 
NASA kini telah menyadari bahwa cairnya gletser, cairnya es di kedua kutub bumi, meningkatnya 
temperatur bumi secara global, hingga meningkatnya level air laut merupakan bukti-bukti bahwa 
planet bumi sedang terus memanas. Dipastikan bahwa umat manusialah yang bertanggung jawab 
untuk hal ini.

Sumber: vintchenology.com Commons.wikipedia.org
Gambar 9.24 Perubahan iklim/cuaca yang makin Ekstrem

Sumber: pemanasanglobal.net
Gambar 9.25 Gelombang panas menjadi semakin ganas
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1. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca?
2. Dampak apa saja yang terjadi karena pemanasan global?

(a) (b)

Sumber: enwikipedia.org  cn.wikipedia.org.
Gambar 9.26 Mencairnya Gletser Whitechuck tahun 1973 (a),Gletser Whitechuck tahun 2006 (b),  pada tahun ini cabang gletser yang 
mencair telah mencapai 1,9 kilometer

Ayo Kita Latihan

Berpikir Kriitis

Pemanasan global telah menjadi permasalahan dunia bagaimana kamu dapat membantu 
mengurangi laju pemanasan global?

Bagaimana Pemanasan Global Mempengaruhi Ekosistem?
Lakukan langkah-langkah berikut.
1. Buatlah kelompok dengan temanmu 2-3 orang!
2. Buatlah kliping tentang terjadinya  pemanasan global dan akibatnya!
3. Kumpulkan gambar dan data-data bencana yang sudah terjadi selama ini akibat pemanasan 

global!
4. Presentasikan hasil kliping tersebut di depan kelas dan bandingkan dengan hasil kelompok lain!

Tugas Proyek
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RANGKUMAN

Lingkungan secara umum diartikan 
sebagai segala sesuatu di luar individu. 
Segala sesuatu di luar individu merupakan 
sistem yang kompleks sehingga dapat 
memengaruhi satu sama lain. Lingkungan 
terdiri atas dua komponen utama, yaitu: 
Komponen biotik, yang terdiri atas makhluk 
hidup seperti: manusia, hewan, tumbuhan, 
dan jasad renik, serta komponen abiotik, 
yang terdiri atas benda-benda mati seperti: 
air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya.

Setiap organisme tersebut tidak dapat 
hidup sendiri dan selalu bergantung pada 
organisme yang lain dan lingkungannya. 
Saling ketergantungan ini akan membentuk 
suatu pola interaksi. Pola  interaksi  ini terjadi 
antara komponen biotik dan komponen 
abiotik dan antara komponen biotik dan 
biotik.

Interaksi antara makhluk hidup dengan 
makhluk hidup yang lain dapat terjadi 
melalui rangkaian peristiwa makan dan 
dimakan (rantai makanan, jaring makanan 
dan piramida makanan),  maupun melalui 
bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis.

Berubahnya tatanan lingkungan oleh 
kegiatan manusia atau oleh proses alam 
sehingga kualitas lingkungan turun sampai 
ke tingkat   tertentu akibatnya lingkungan 
menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi 
lagi sesuai dengan peruntukannya disebut 
pencemaran lingkungan.

Pemanasan global adalah proses 
peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, 
dan daratan bumi yang disebabkan oleh 
meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah 
kaca akibat aktivitas manusia melalui efek 
rumah kaca.

•	 Al-Tamimi	adalah ilmuwan pada abad 
ke-10 M yang menulis buku mengenai 
hubungan antara ekologi dengan 
lingkungan yang cukup lengkap. Buku 
itu berisi tentang berbagai macam tipe 
polusi udara di berbagai negara dan 
hubungannya dengan kondisi geografi, 
berbagai macam penyakit akibat polusi 
udara dan berbagai macam infeksi alami, 
prosedur higienisasi lingkungan ketika 
epidemi penyakit terjadi, cara mengatasi 
polusi air, cara merawat air di kolam dan 
berbagai macam polusinya. Selain Al-
Tamimi, Qusta ibnu Luqa, salah seorang 
penerjemah dan penulis buku terkemuka 
di abad ke-10 M menghasilkan karyanya 
yang terkait dengan isu lingkungan 
dengan risalah tentang penyakit menular. 
Dalam risalahnya, dijelaskan hubungan 
antara penyakit menular dengan polusi 
lingkungan. Polusi yang berasal dari bumi 
antara lain;  uap dari hutan dan rawa-rawa, 
asap dari gunung berapi, dan asap dari 
jenazah yang dibakar. Lingkungan yang 
banyak polusinya membuat penyakit 
menular bisa menular dengan lebih cepat. 
Dijelaskan pula bahwa cuaca yang sangat 
ekstrem dapat menurunkan kekebalan 
tubuh manusia.

• Howard Thomas Odum (1924-2002) 
seorang ahli ekologi Amerika. Jurnal 
pertama yang dipublikasikan berjudul 
The Biogeochemistry of  Strontium: With 
Discussion on the Ecological Integration 
of Elements pada tahun 1950. Tom Odum 
sangat terkenal di berbagai negara melalui 
bukunya, The Fundamentals Ecology. Buku 
ini menjadi panduan dan pegangan utama 
bagi para pelajar yang ingin menekuni 
bidang ekologi di lebih dari 13 negara. 

INFO ILMUWAN
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UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

Efek Rumah Kaca: Fakta atau Fiksi?
Makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi yang menopang 

kehidupan di bumi berasal dari matahari, yang memancarkan energi ke dalam ruang angkasa karena 
sangat panas. Sebagian kecil dari energi ini mencapai bumi.

Atmosfer bumi bertindak sebagai selimut pelindung di atas permukaan planet kita, mencegah 
suhu yang bervariasi yang akan terdapat di dunia tanpa udara. Sebagian besar energi radiasi yang 
berasal  dari matahari menembus atmosfer bumi. 

Bumi menyerap sebagian energi ini dan sebagian dipantulkan kembali dari permukaan bumi. 
Sebagian dari pantulan energi ini diserap oleh atmosfer. Sebagai  akibatnya, suhu rata-rata di atas 
permukaan bumi lebih tinggi daripada jika tidak ada atmosfer. Atmosfer bumi mempunyai efek yang 
sama dengan efek rumah kaca, sehingga muncul istilah efek rumah kaca.

Efek rumah kaca menjadi lebih sering dibicarakan selama abad kedua puluh. Fakta menunjukkan 
bahwa suhu rata-rata atmosfer bumi telah naik. Dalam berbagai surat kabar dan majalah, kenaikan 
emisi karbon dioksida seringkali disebut sebagai penyebab utama kenaikan suhu pada abad kedua 
puluh.

Seorang peserta didik bernama Azika tertarik akan hubungan yang mungkin antara suhu rata-
rata atmosfer bumi dan emisi karbon dioksida di bumi. Di perpustakaan ia menjumpai dua grafik 
berikut ini:
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Dari kedua grafik tersebut, Azika menyimpulkan bahwa sudah pasti kenaikan suhu rata-rata dari 
atmosfer bumi disebabkan oleh kenaikan emisi karbon dioksida.

1. Hal apakah yang ditunjukkan oleh grafik yang mendukung kesimpulan Azika?
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................

2. Peserta didik lain, Jeni, tidak setuju dengan kesimpulan Azika. Ia membandingkan kedua 
grafik itu dan mengatakan bahwa beberapa bagian dari kedua grafik tersebut tidak 
mendukung kesimpulan Azika. Berikan sebuah contoh bagian grafik yang tidak mendukung 
kesimpulan Azika. Jelaskan jawabanmu!
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................

3. Andre tetap bertahan pada kesimpulannya bahwa kenaikan suhu rata-rata atmosfer bumi 
disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida. Tetapi Jeni berpendapat bahwa 
kesimpulan itu terlalu cepat. Ia mengatakan: “Sebelum menerima kesimpulan ini, kamu 
harus yakin bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi efek rumah kaca tetap 
konstan.”
Sebutkan satu faktor yang dimaksud oleh Jeni!
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................

4. Gas nitrogen oksida biasanya dihasilkan dari emisi kendaraan bermotor atau pabrik. 
Nitrogen oksida merupakan salah satu gas penghasil polusi.
a. Apa yang akan terjadi dengan gas nitrogen oksida tersebut jika turun hujan? 
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................

b. Tuliskan tiga pengaruh hujan tersebut bagi lingkungan! 
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
 ....................................................................................................................................................... ..............................
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5.  Perhatikan gambar berikut! 
  

Sebuah pabrik terletak berdekatan dengan sungai yang mengalir melalui perumahan. Pabrik 
ini berorperasi setiap hari. Penduduk perumahan yang terletak di sebelah timur sungai sering 
mengalami permasalahan iritasi pada mata mereka, sedangkan penduduk sebelah barat tidak 
mengalaminya. Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi?

6. Gambar di bawah ini memperlihatkan contoh saling ketergantungan yang terjadi pada organisme 
perairan. Sepanjang hari organisme-organisme tersebut memberi atau memanfaatkan (a) atau 
(b) seperti dalam gambar.

Berdasar gambar tersebut (a) dan (b) adalah mewakili?
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7.  Perhatikan grafik di bawah ini dengan saksama :

Gambar di atas menunjukkan informasi mengenai konsentrasi oksigen terlarut, jumlah bakteri 
dan jumlah ikan pada suatu perairan sungai sepanjang 50 km yang terukur dari titik P yang 
merupakan lokasi hilir dari perairan sungai tersebut.
a)   Pada jarak berapakah dari titik P di perairan sungai tersebut yang mengalami polusi?
b)  Dengan mendasarkan pada ketiga grafik (oksigen, ikan dan bakteri) tersebut di atas, 

deskripsikan efek dari polusi! 
c)  Perkirakan satu kemungkinan penyebab atau sumber dari polusi tersebut! 
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Glosarium

a
anabolisme  reaksi metabolisme 

untuk penyusunan 

energi                                                                                                

arus energi  perpindahan energi 

dari produsen kepada 

konsumen

atmosfer  lapisan gas yang 

melingkupi sebuah 

planet termasuk bumi 

dari permukaan  planet 

tersebut sampai jauh 

di luar angkasa

b
bahan bakar fosil bahan bakar yang 

berasal dari tumbuhan 

dan hewan-hewan 

yang sudah jutaan 

tahun lalu terkubur di 

dalam bumi

biokimia  seluruh reaksi terjadi 

dalam sel makhluk 

hidup

d
dekomposer bakteri atau fungi  

saprofit yang 

menguraikan 

organisme yang telah 

mati

e                 

energi  kemampuan 

melakukan kerja atau 

merubah keadaan 

benda                         

energi kinetik  

energi yang dipunyai 

suatu benda karena 

geraknya                              

energi potensial  

energi yang dipunyai 

suatu benda karena 

letaknya

epifit  tumbuhan yang 

menempel pada 

tumbuhan lain, tetapi 

tidak menyerap 

makanan dari 

tumbuhan yang 

ditumpangi

erosi  pengikisan tanah 

karena tidak mampu 

menahan air

eukariotik  sudah memiliki 

membran inti  sel

f
fotosintesis reaksi antara air (H2O) 

dengan gas karbon 

dioksida ( CO2) dalam 

daun tumbuhan

h
herbivora  hewan pemakan 

tumbuhan

hidrofit  tumbuhan yang hidup 

di air

j
jaring-jaring makanan 

rantai makanan yang 

saling berhubungan 

satu sama lain

k
kalor lebur  jumlah kalor yang 

dibutuhkan oleh satu 

satuan massa zat padat 

agar berubah menjadi 

cair

kalor beku  jumlah kalor yang 

dilepaskan oleh satu 

satuan massa zat cair 

agar berubah menjadi  

padat

kalor jenis (c) suatu zat  

bilangan yang 

menyatakan jumlah 

kalor yang dibutuhkan/ 

dilepaskan oleh  1  kg 

zat itu agar suhunya 

berubah 1 K  atau 10C

kalor uap  jumlah kalor yang 

dibutuhkan oleh satu 

satuan massa zat cair 

agar berubah menjadi 

uap                             

kalor embun jumlah kalor yang 

dilepaskan oleh satu 

satuan massa uap agar 

berubah menjadi zat 

cair

konduksi  perpindahan kalor 

melalui suatu zat tanpa 

disertai perpindahan 

partikel zat

konveksi  perpindahan kalor 

melalui suatu zat yang 

disertai perpindahan 

partikel zat tersebut
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kapasitas kalor jumlah kalor untuk 

menaikkan suhu benda 

sebesar  10C                                                                

kapilaritas  gejala yang terjadi 

pada pipa kapiler atau 

pipa yang sempit                                                               

karnivora  hewan pemakan 

daging                                                     

koefisien muai panjang  

bilangan yang 

menyatakan 

bertambah panjang 1 

m zat padat tiap naik 

10C                   

koefisien muai luas  

bilangan yang 

menyatakan 

bertambah luas 1 m2  

zat jika suhunya naik  

10C                          

koefisien muai volume  

bilangan yang 

menyatakan 

bertambah volume  1 

m3 zat jika suhunya 

naik 10C                   

kohesi  gaya tarik menarik 

antara molekul-

molekul sejenis

komunitas  kumpulan populasi 

yang hidup pada 

daerah tertentu

kompetisi  pola interaksi antara 

beberapa organisme 

yang bersaing dalam 

mendapatkan zat-zat 

yang dibutuhkan

konduksi  perpindahan energi 

pada suatu zat tanpa 

memindahkan partikel 

zat itu                                            

konduktor  zat yang dapat 

menghantarkan kalor 

dengan baik     

kohesi  gaya tarik menarik 

antara partikel-partikel 

yang sejenis                                                      

konveksi perpindahan kalor 

karena dibawa oleh 

partikel zat yang ikut 

berpindah 

konsumen pemakan tumbuhan 

atau hewan lain

klasifikasi  proses 

pengelompokkan 

makhluk hidup 

berdasarkan ciri-

ciri persamaan dan 

perbedaan

klorofil pigmen warna pada 

tumbuhan yang 

berwarna hijau

kristalisasi  pemisahan campuran 

yang dilakukan 

untuk memisahkan 

campuran padat 

dan cair dengan cara 

menguapkan zat 

cairnya

l
lapisan ozon  lapisan gas terdapat 

di stratosfer berfungsi 

melindungi bumi 

dari bahaya radiasi 

ultraviolet sinar 

matahari

lentisel  celah antarsel pada 

kulit batang atau 

akar tumbuhan; 

berfungsi sebagai alat 

pernapasan

lensa objektif  

lensa mikroskop yang 

paling dekat dengan 

objek yang diamati

lensa okuler  lensa mikroskop yang 

paling dekat dengan 

mata

limbah  sisa pembuangan

m      

molekul  partikel terkecil dari 

suatu zat yang masih 

bersifat zat asalnya 

molusca  hewan yang memiliki 

tubuh lunak

morfologi  sifat yang nampak dari 

luar tubuh makhluk 

hidup

multiseluler  bersel banyak    

n  
nukleus inti sel, berfungsi 

sebagai pusat 

pengatur kegiatan sel

o
omnivora  hewan pemakan 

tumbuhan dan daging

organ beberapa jaringan 

yang saling bekerja 

sama mendukung 

fungsi tertentu
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p
partikel bagian terkecil suatu 

zat yang masih 

mempunyai sifat zat itu

pencemaran air  

suatu perubahan 

keadaan di suatu 

tempat penampungan 

air seperti danau, 

sungai, lautan, dan air 

tanah akibat aktivitas 

manusia

pencemaran tanah  

keadaan dimana bahan 

kimia buatan manusia 

masuk dan mengubah 

lingkungan tanah 

alami

pencemaran udara  

kehadiran satu atau 

lebih bahan kimia 

di atmosfer dalam 

jumlah yang dapat 

membahayakan 

kesehatan manusia, 

hewan, dan tumbuhan

pH ukuran untuk 

menentukan tingkat 

keasaman suatu 

larutan                                                                          

phloem pembuluh tapis; 

jaringan pembuluh 

yang berfungsi 

mengangkut hasil 

fotosintesis (makanan) 

dari daun ke akar

piknometer  alat untuk menentukan 

massa jenis zat cair

piramida makanan  

perbandingan 

antara komposisi 

massa produsen dan 

konsumen

polusi  proses pencemaran 

lingkungan karena zat 

tertentu

populasi kumpulan individu 

yang sejenis

porifera  hewan yang tubuhnya 

banyak memiliki pori

preparat  objek pengamatan 

yang berupa awetan 

atau sediaan

predasi  bentuk hubungan 

antara pemangsa dan 

hewan yang menjadi 

mangsanya

produsen  penghasil makanan 

yaitu tumbuhan

prokariotik  sel yang tidak 

mempunyai membran 

inti

proton  partikel pembentuk 

atom yang mempunyai 

massa sama dengan 

satu sama dan 

bermuatan +1

r
radiasi perpindahan energi  

tanpa zat perantara                                                                                   

rantai makanan  

peristiwa makan dan 

dimakan

s
sampah organik  

sampah yang berasal 

dari sisa organisme

sel  satuan terkecil 

penyusun tubuh 

makhluk hidup                                          

simbiosis  hubungan yang erat 

antara dua organisme 

yang berbeda

(SI) sistem satuan yang 

digunakan di seluruh 

dunia                                             

sistem organ  kumpulan beberapa 

organ yang 

mempunyai kesatuan 

fungsi tertentu

skalar  besaran yang hanya 

mempunyai nilai saja                                                       

spermatophyta  

tumbuhan yang 

menghasilkan biji

sporofit  tumbuhan penghasil 

spora

stomata  mulut daun. alat 

pernapasan tumbuhan 

letaknya pada daun

stobilus  merupakan bunga 

berbentuk kerucut 

pada tumbuhan biji 

terbuka

sublimasi  proses perubahan 

wujud padat menjadi 

gas atau sebaliknya 

tanpa melalui wujud 

cair

sumber energi  

sesuatu yang 

menghasilkan energi                                                                     
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sumber energi terbarukan   

sumber energi  yang 

dapat dihasilkan 

kembali setelah 

digunakan                                        

sumber energi tak terbarukan  

sumber energi yang 

hanya dapat dipakai 

sekali  saja

t
termometer alat untuk mengukur 

suhu suatu benda                                                       

titik  beku  suhu dimana suatu zat 

cair mulai membeku 

titik didih suhu dimana 

zat cair mulai mendidih 

pada tekanan 1 

atmosfer

titik embun  suhu dimana uap 

mulai mengembun  

menjadi zat cair                                                

titik lebur  suhu dimana zat padat 

mulai melebur menjadi 

zat cair                                 

titik uap  suhu dimana zat cair 

mulai mendidih pada 

tekanan 1 atmosfer      

u
uniseluler  bersel satu

v
vakuola  rongga sel 

vegetatif  cara reproduksi 

makhluk hidup secara 

aseksual  yaitu tanpa 

adanya peleburan sel 

kelamin jantan dan 

betina

x
xerofit  tumbuhan yang 

habitatnya di daerah 

kering atau panas

xilem  pembuluh kayu ; 

jaringan pembuluh 

yang berfungsi 

mengangkut air dan 

garam mineral 
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