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KATA PENGANTAR
Saat ini pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan kompetensi siswa sehingga dapat
menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang berkualitas. Araahan
pengembangan kompetensi siswa berawal dari penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 ditetapkan
suatu pedoman penyusunan kurikulum yaitu Standar Isi 2006. Pedoman tersebut menitik beratkan
pada bagaimana siswa dapat memahami suatu konsep melalui berbagai kegiatan ilmiah sehingga
siswa sendiri yang dapat menemukan konsep tersebut.
Dengan demikian diharapkan siswa lebih memahami konsep yang dipelajari. Untuk
menciptakan tujuan. Untuk menciptakan tujuan tersebut kelompok 5 (lima) sebagian buku tiap-tiap
Kompetensi Dasar Buku ini dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami siswa, membantu
siswa memahami konsep dengan menampilkan berbagai kegiatan dan pengayaan yang menarik
sehingga selain dapat memahami konsep dengan baik, buku ini juga dapat menambah pengetahuan
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Apakah di rumah kalian menanam pohon jambu atau manga? Mengapa tumbuhan tersebut
ditanam? Tumbuhan tersebut ditanam manusia karena memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
Lalu, manfaat apa saja yang diperoleh manusia? Ayahmu menanam pohon jambu atau manga
tersebut dengan harapan agar memperoleh hasil berupa buah. Selain itu, pohon manga atau pohon
jambu juga dapat membuat suasana menjadi rindang dan udara menjadi sejuk dan segar. Bagaimana
tumbuhan tersebut dapat menghasilkan buah dan udara yang segar, sehingga dapat bermanfaat bagi
kita dan semua makhluk hidup? Marilah kita pelajari bersama dalam pokok bahasan ini!

A.

Pembuatan Makanan Pada Tumbuhan Hijau
Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia yang dapat membuat

makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk
hidup lainnya termasuk manusia. Bagaimana tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri?
Berikut akan dibahas bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau.

1. Fotosintesis
Fotosintesi merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis
ini memerlukan bantuan sinar matahari. Fotosintesis berlangsung di bagian daun. Namun, proses
ini terkadang juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Klorofil merupakan zat warna
hijau pada tumbuhan. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari.

3

Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Air diserap
oleh akar dari dalam tanah. Air dari akar menuju daun. Karbon dioksida diserap dari udara oleh
daun melalui mulut daun atau stomata. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian
diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Apabila energi
cahaya matahari tidak ada, energy cahaya yang lain dapat menggantikannya. Misalnya, cahaya
lampu neon. Oleh karena itu, fotosintesis dapat dilakukan pada siang hari maupun malam hari.
Namun, secara alami proses fotosintesis terjadi pada siang hari karena membutuhkan sinar
matahari, apabila terdapat energy yang terkandung dalam sebuah cahaya dapat memenuhi
kebutuhan fotosintesis maka proses fotosintesis dapat juga berlangsung malam hari. Energi dari
sinar matahari digunakan untuk mengubah karbondioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Proses
ini kemudian dikenal dengan nama fotosintesis. Secara singkat, proses fotosintesis dapat di lihat
pada diagram berikut ini.

Dari reaksi fotosintesis di atas, cahaya matahari merupakan sumber energi utama pada
proses fotosintesis. Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan melalui
mulut daun (stomata) dan digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernapasan, meskipun
sebagian digunakannya untuk bernapas. Oleh karena itu, apabila kita pada siang hari duduk di
bawah pohon yang daunnya hijau dan rindang, kita merasakan sejuk karena kita banyak menghirup
oksigen hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis lainnya, yaitu glukosa yang merupakan zat makanan
yang akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh tapis. Pada tumbuhan, glukosa ini
digunakan untuk tumbuh, berkembang biak, dan sebagian disimpan sebagai timbunan makanan.

Gambar. Penampang melintang daun
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Aku Perlu Tahu

Tumbuhan selalu mencoba tumbuh menghadap ke arah cahaya,
sebab tanpa cahaya, tumbuhan
Kamu dapat

tidak dapat berfotosintesis.

membuktikannya. Taruhlah tumbuhan di tepi

jendela agar terkena matahari. Amatilah setelah seminggu atau
lebih. Lihatlah bagaimana tanaman cenderung tumbuh ke arah
matahari.

Bagaimana menentukan umur tumbuhan
berkayu?

Lingkaran Tahun

Umur tumbuhan berkayu dapat dihitung dari
lingkaran tahun pada pohon tumbuhan
tersebut. Perhatikian lingkaran tahun pada
gambar pohon di samping
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Aktivitas Individu
Kalian telah mempelajari fotosintesis pada tumbuhan. Kalian harus memiliki keingintahuan
untuk mempelajari lebih dalam. Ayo, buktikan adanya oksigen pada hasil fotosintesis melalui
kegiatan berikut. Coba, jalinlah kerjasama dengan temanmu untuk melakukannya.
Alat dan Bahan
1. Stoples bening
2. Corong pisah
3. Tabung reaksi
4. Kawat penyangga corong
5. Tanaman air
6. Air

Langkah kerja
1. Ayo letakkan tumbuhan air di dalam corong pisah. Kemudian balikkan corong pisah.
2. Coba letakkan kawat penyangga corong di dalam stoples.kemudian letakkan corong pisah di
atas penyangga dalam stoples.
3. Ayo letakkan tabung reaksi diatas corong pisah.
4. Ayo isilah stoples dengan air hingga penuh.
5. Coba letakkan stoples ditempat yang terkena cahaya matahari.
6. Ayo amatilah apa yang terjadi.
Pertanyaan:
1. Apa yang terbentuk di dalam corong?
2. Mengapa stoples harus diletakkan di tempat yang terkena cahaya?
3. Berdasarkan penjelasan di buku, gelembung-gelembung yang terbentuk menunjukkan apa?
Ksimpulan:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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RINGKASAN :
1.Tumbuhan hijau mampu membuat makanan sendiri yang disebut fotosintesis.
2. Tumbuhan hijau mempunyai klorofil pada daunnya.
3. Klorofil berfungsi mengikat cahaya matahari.
4. Proses fosintesis:

5. Air yang diperlukan untuk fotosintesis, diserap dari dalam tanah oleh bulubulu
akar.
6. Pembuluh kayu bertugas mengangkut air sampai ke daun.
7. Gas karbon dioksida diserap melalui stomata dan lentisel.
8. Karbohidrat diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh tapis.
9. Kelebihan karbohidrat disimpan tumbuhan sebagai cadangan makanan.
10. Cadangan makanan pada tumbuhan disimpan dalam umbi, batang, buah,
dan biji.
11. Tumbuhan bagi manusia dan hewan sebagai sumber makanan dan penyuplai
oksigen.
karbon dioksida + air karbohidrat + oksigen
cahaya
klorofil
Tumbuhan Hijau 5 1
12.Manfaat lain tumbuhan bagi manusia adalah:
- sumber pakaian
- untuk membuat rumah
- obat-obatan
- menyimpan air
13. Jika tidak ada tumbuhan hijau maka yang terjadi adalah bumi akan terasa
panas, sumber air kering, dan akhirnya tidak ada kehidupan di dunia.
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AYO MENJAWAB
1. Cahaya matahari berperan penting dalam proses fotosintesis. Pernyataan yang sesuai untuk proses
berlangsungnya fotosintesis yaitu . . . .
a. Cahaya matahari sebagai satusatunya sumber energi.
b. Fotosintesis memerlukan oksigen dan karbon dioksida.
c. Fotosintesis menghasilkan air dan karbon dioksida.
d. Fotosintesis dapat terjadi meskipun hanya menggunakan lampu neon.
2. Zat di dalam tumbuhan yang dapat menangkap sinar matahari yaitu zat warna . . . .
a. kuning
b. merah
c. hijau
d. oranye
3. Umumnya klorofil paling banyak terdapat pada bagian . . . .
a. akar
b. batang
c. daun
d. bunga
4. Proses fotosintesis terutama terjadi dibagian . . . .
a. akar
b. batang
c. daun
d. bunga
5. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam batang yaitu . . . .
a. bayam dan kedelai
b. mangga dan nanas
c. tebu dan sagu
d. wortel dan singkong
6. Kentang menyimpan makanan cadangannya di bagian . . . .
a. akar
b. batang
c. daun
d. buah
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7. Bahan-bahan yang diperlukan dalam fotosintesis yaitu . . .
a. air dan oksigen
b. oksigen dan karbon dioksida
c. air dan karbon dioksida
d. oksigen dan karbohidrat
8. Klorofil pada tumbuhan hijau berfungsi untuk . . . .
a. sumber tenaga
b. menyerap air
c. menangkap cahaya
d. menghasilkan oksigen
9. Seandainya semua tumbuhan hijau di dunia punah, maka . . . .
a. hewan herbivora akan mati
b. hewan karnivora akan mati
c. hewan omnivora akan mati
d. seluruh makhluk hidup akan musnah
10. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari

disebut....
a. pertumbuhan

c. fotosintesis

b. perkembangan

d. sintesa makanan
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