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PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

UNIVERSITAS SANATA DHARMA 

Kelas IV 

Semester 1 

STANDAR KOMPETENSI dan KOMPETENSI DASAR  

 

STANDAR KOMPETENSI 

4. Memahami daur hidup begam jenis makhluk hidup  

KOMPETENSI DASAR 

4.1. Mendeskripsikan daur hiup bebrapa hewan di lingkungan sekitar, 

misalnya kecoa, nyamuk, kupu-kupu, kucing. 

4.2. Menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan, misalnya kucing, 

ayam, ikan. 

INDIKATOR 

4.1.1 Mendeskripsikan daur hidup hewan. 

4.1.2 Mendiskripsikan urutan daur hidup hewan. 

4.1.3  Menyebutkan urutan daur hidup hewan 

4.1.4  Menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis 

4.2.1 Mengidentifikasikan cara merawat dan pemeliharaan hewan piaraan. 

4.2.1 Memberi contoh ciri-ciri hewan yang terserang penyakit. 
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1. DAUR HIDUP HEWAN

 

 

 Ulat biasanya kita temukan pada daun tumbuh-tumbuhan, sedangkan 

kupu-kupu biasanya hinggap pada bunga. Tahukah kamu bahwa kupu-kupu 

itu berasal dari ulat? 

Peristiwa ini dapat kamu pelajari pada daur hidupnya. Di alam ini 

banyak sekali macam-macam hewan yang daur hidup hidupnya berbeda-

beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari daur hidup hewan di sekitar 

kita. 

 

Macam-Macam Daur Hidup pada  Makhluk 

Hidup 

 

A. Daur Hidup Serangga 
Serangga memiliki tahap-tahap pertumbuhan yang berbeda dari 

makhluk hidup lain. Setiap tahap pertumbuhannya memiliki bentuk yang 

berbeda. Tahap-tahap pertumbuhan itu disebut etamorfosis. 

Pada serangga, metamorfosis terdiri atas 2 jenis, yaitu 

metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 

Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 tahap 

pertumbuhan. Tahapan tersebut, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. 

Adapun meta    mor    fosis tidak sem  purna adalah metamorfosis yang 

mengalami 3 tahap pertumbuhan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. 
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1) Metamorfosis Sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh hewan yang mengalami meamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. 

Perhatikanlah gambar di bawah ini ! 

 

Selain kupu-kupu, serangga lain yang mengalami metamorfosis sempurna 

ialah nyamuk. 

 

1)  Metamorfosis Tidak Sempurna 
 

Berikut ini adalah macam-macam telur kecoak 

 

  
 

 

Serangga yang mengalami metamorfosis 

sempurna ialah serangga yang memiliki empat 

tahap pertumbuhan dalam daur hidupnya. Tahap 

metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. 

 

Keempat tahap pertumbuhan tersebut masing-

masing memiliki tahap yang berbeda-beda. 

Perlu Diingat ! 

Pada tahapan larva, ukuran 

tubuh akan cepat membesar. 

Pada saat itu larva makan 

sebanyak-banyaknya untuk 

persiapan perubahan bentuk 

menjadi pupa, dan akan 

berhenti makan pada saat 

mulai memben  tuk  pupa. 

Sumber: Animal World, 1995. 

 

 

Telur kecoak bentuknya seperti kapsul yang berwarna 

cokelat kehitaman. Biasanya di sekitar tumpukan buku 

atau kertas, kamu juga akan menemukan beberapa anak 

kecoak. 
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Berikut ini adalah daur hidup pada kecoak : 

Mula-mula, telur 

kecoak akan menetas men  

jadi nimfa. Nimfa ialah 

tahapan tubuh hewan 

muda. Nimfa pada kecoak 

memiliki bentuk tubuh 

yang hampir serupa dengan 

kecoak dewasa, tetapi 

ukuran nimfa lebih kecil 

dan belum bersayap.  

 

Dalam perkembangannya, nimfa akan mengalami pergantian kulit 

(ekdisis) berkali -kali hingga menjadi kecoak dewasa. Setelah dewasa, 

kecoak tersebut akan bertelur. Telur tersebut akan menetas. Tahapan 

perubahan bentuk akan terulang lagi. 

 

 
Ekdisis juga terjadi pada jangkri 

Tahap petumbuhan pada kecoak termasuk pada metamorfosis tidak 

sempurna. Kecoak tidak mengalami tahap larva dan pupa (kepompong). 

Tahap metamorfosis tidak sem  purna adalah sebagai berikut. 

 

 

Contoh lain serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna 

adalah semut. Agar kamu mengetahui tahap perkembangbiakan pada jenis-

jenis serangga, lakukanlah tugas berikut. 
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B. Daur Hidup Katak 

Katak merupakan hewan yang 

mengalami metamorfosis. Katak memiliki 

tahap pertumbuhan pada katak muda 

yang berbeda dengan katak dewasa. Pada 

katak muda, setelah menetas dari telur, 

katak muda hidup di air, memiliki ekor 

dan tidak memiliki kaki. Katak muda itu 

disebut berudu.  

 

Menjelang dewasa, berudu mulai tumbuh kaki dan masih berekor, 

serta masih hidup di air. Setelah dewasa, kaki katak tumbuh sempurna 

dan ekor pun menyusut hingga tidak memiliki ekor lagi. Pada tahap 

katak dewasa, katak lebih sering berada di darat dan kembali lagi ke 

air untuk bertelur. 

 
 

 

C. Daur Hidup Nyamuk 

 

Nyamuk dapat ditemukan di mana-mana. Hewan ini sangat 

merugikan manusia karena dapat menimbulkan penyakit. Coba 

perhatikan gambar daur hidup nyamuk di bawah ini. 
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Nyamuk betina bertelur di air, kemudian telur menetas menjadi 

jentik-jentik atau larva tingkat (a). Larva tingkat (b) akan tumbuh dan 

berkembang menjadi larva tingkat (c) atau pupa. Kemudian dari pupa ini 

akan keluar nyamuk. Mulai dari telur sampai pupa semuanya berada di 

air. Daur hidup kupu-kupu dan nyamuk termasuk metamorfosis 

sempurna.  

 

D. Daur Hidup Unggas 

 

Telur merupakan salah satu tahap pada 

perkembangbiakan hewan dari kelompok unggas. 

Contohnya adalah ayam.  Ayam merupakan hewan 

yang termasuk dalam kelompok unggas. Ayam 

adalah hewan yang berkembang biak dengan cara 

bertelur. Dalam telur ini, anak ayam tumbuh hingga siap keluar dari 

telur dan dapat hidup di alam bebas. 

 

Setelah keluar dari telur 

(menetas), anak ayam tumbuh menjadi 

ayam muda, kemudian menjadi ayam 

dewasa. Setelah dewasa, ayam siap 

untuk menghasilkan telur kembali. 
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E. Daur Hidup Kucing 

Kucing merupakan hewan yang sering kali kamu lihat, baik di 

rumah, di jalan, di taman, bahkan di tempat pembuangan sampah. 

Mungkin salah seorang dari kamu ada yang memelihara kucing. 

Namun, apakah kamu mengetahui daur hidup kucing? 

Berikut ini adalah daur hidup kucing 

 
 

Kucing termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara 

melahirkan anak. Anak kucing dapat terus tumbuh jika induknya me  

nyusuinya. Jika anak kucing ter  sebut dapat bertahan hidup, anak 

kucing akan tumbuh dewasa dan dapat menghasilkan keturunan (anak) 

kembali. 
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2. MEMPERLAKUKAN HEWAN 

PELIHARAAN DENGAN BAIK

 

 

Hewan yang ada di sekitar kita beragam jenisnya. Di antara 

hewan-hewan itu ada yang hidup liar, ada juga yang bisa dipelihara. 

Hewan liar ada yang tidak berguna bagi manusia, ada pula yang berguna 

bagi manusia. Misalnya, cecak berguna bagi manusia karena cecak 

memakan nyamuk sehingga jumlah nyamuk berkurang. Ular berguna bagi 

petani karena memakan tikus sehingga jumlah tikus berkurang. Dengan 

berkurangnya tikus, maka padi akan tumbuh subur. 

Hewan yang sengaja dipelihara dan sebagai sumber makanan bagi 

manusia biasanya disebut hewan ternak. Misalnya, ayam, sapi, kambing, 

dan ikan. Bagaimana cara memelihara hewan ternak? Hewan-hewan 

ternak ini memerlukan kasih sayang dari kita semua. Oleh karena itu, 

hewan ternak harus dipelihara dengan baik agar hewan ternak tersebut 

hidup sehat. Cara memelihara ayam, kambing, kelinci, dan sapi, 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Kandang hewan harus selalu dibersihkan dari kotoran, tidak 

bocor ketika hujan dan aman. 

b. Ukuran kandang jangan terlalu sempit, agar hewan dapat 

bergerak dengan leluasa. 

c. Makanan dan minuman harus diberikan secara teratur. 

Makanannya pun harus yang bersih. 

d. Jika hewan sakit harus segera menghubungi dokter hewan.  
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Hewan peliharaan tidak semuanya untuk dijadikan makanan, ada 

juga yang dipelihara untuk kesenangan manusia. Misalnya, kucing, 

burung perkutut, burung dara, burung beo, anjing, dan ikan hias. Cara 

memelihara hewan ini sama dengan hewan ternak. 

Hewan peliharaann lainnya adalah ulat sutra. Ulat ini akan 

membentuk kepompong. Dari kepompong inilah akan dihasilkan benang 

sutra. Benang sutra merupakan bahan untuk membuat kain sutra, yang 

harganya cukup mahal. 

Jika kamu ingin memelihara hewan, maka ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan. Misalnya, memberi makanan yang cukup dan 

teratur, menjaga kebersihan tubuh hewan, dan membuatkan tempat 

tinggal atau kandang hewan. Memang ada beberapa binatang yang tidak 

perlu kandang khusus, misalnya kucing. Namun, kucing akan merasa 

nyaman jika kita buatkan tempat tidur khusus. 

Hal-hal tersebut perlu kamu perhatikan agar tidak terjadi hal-hal 

yang merugikan. Jangan sampai gara-gara memelihara hewan, kamu 

malah tertular suatu penyakit. Berikut ini akan dijelaskan contoh cara 

memelihara hewan tertentu, yaitu ayam, kelinci, kucing, dan ikan. 

 

Memelihara Ayam 

 
 

Kandang ayam sebaiknya menghadap ke arah datangnya sinar 

matahari agar bagian dalam kandang cukup sinar matahari. Alas dan 

dinding kandang sebaiknya terbuat dari kawat kasa atau dari bambu. 

Sebagian dinding bagian depan dapat dibuat sedemikian rupa 

sehingga bisa didorong atau dibuka ke dalam. Dinding depan tersebut 

dijadikan semacam pintu yang berguna sebagai jalan untuk memasuk 

dan mengeluarkan ayam. 
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Kebersihan kandang harus selalu dijaga agar ayam tetap sehat. 

Alas penadah kotoran dapat dibuat dari seng atau kayu yang bisa 

ditarik keluar bila kotorannya akan dibuang. 

Memelihara Kelinci 

Binatang rumah lain yang 

bisa dipelihara adalah kelinci. 

Kelinci banyakjenisnya, ada yang 

besar ada yang kecil, ada yang 

putih mulus ada yang bercorak. 

Binatang ini banyak disukai 

manusia karena lincah dan lucu. 

Makanan dan minuman untuk kelinci harus disediakan setiap hari 

secara teratur. Hal ini untuk menghindari terjadinya kelaparan dan 

kehausan. Makanan yang disukai kelinci adalah sayuran, khususnya 

wortel. 

 

Selama kamu memelihara 

hewan, jagalah selalu kebersihan 

kandangnya. Cucilah selalu tanganmu 

setiap selesai mengurus binatang-

binatang tersebut, dan jangan segan 

bertanya pada ahlinya. 

 

Memelihara Kucing 

Kucing banyak jenisnya, ada yang 

tidak berbulu, berbulu pendek, dan 

berbulu panjang. Warnanya pun 

bermacam-macam, ada yang polos dan ada 

yang berpola. Kucing ahli memanjat dan 

melompat. Bila jatuh, kucing hampir selalu 

dapat mendarat dengan kakinya. 

Kucing tidak membutuhkan kandang, mereka hanya memerlSukan 

tempat tidur. Tempat tidurnya dapat kamu buat dari keranjang bekas 

Kelinci adalah hewan 

yang senang bermain dan 

berlari-lari. Oleh karena 

itu, perlu disediakan 

sedikit tempat untuk 

bermain dan berlari. 

Perlu Diingat ! 
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atau kardus yang diberi kain-kain bekas. Kain ini berfungsi sebagai 

penghangat dikala dingin. 

 

Memelihara kucing membutuhkan tanggung jawab besar. Anak 

kucing yang masih kecil harus diberi makan empat kali sehari dalam 

porsi kecil. Kucing yang lebih tua mungkin hanya perlu makan sekali atau 

dua kali sehari. Ingat, berikan kucing makanan yang cocok untuknya. 

Berikan daging, ayam, atau ikan kepada mereka. Selain itu, kucing juga 

memerlukan minum. Kucing senang sekali bila di ajak bermain-main. 

Kucing juga dapat menderita berbagai penyakit. Oleh karena itu, 

kucing harus di bawa ke dokter sekali setahun untuk diperiksa 

kesehatannya. Dokter yang menangani hewan disebut dokter hewan. 

Kucing yang sehat punya hidung yang selalu basah, mata yang bening, 

telinga yang bersih, dan bulu yang mengilap. Jika kamu melihat 

perubahan pada penampilan kucingmu, maka segera bawa ke dokter 

hewan. 

 

Memelihara Ikan 

 

Untuk memelihara ikan 

tidak sulit. Kamu hanya perlu 

bersabar, tekun, dan penuh 

kasih sayang karena ikan juga 

makhluk Tuhan. Tempat hidup 

ikan bisa di akuarium atau di 

kolam.  Akuarium bisa dibuat dari toples bekas yang terbuat dari kaca. 

Agar makin cantik, di dalam akuarium dapat 

dibuatkan diorama. Diorama bisa berupa 

batu-batuan, kerikil, pasir, atau gambar 

pada dinding belakang akuarium. Jika 

pekarangan rumahmu masih luas, maka 

kamu bisa membuat kolam kecil. 

Ikan kecil membutuhkan perhatian penuh. Kamu harus memberinya 

makan tiga kali sehari. Jenis makanannya harus disesuaikan dengan 

jenis ikannya. Selain itu, jangan lupakan penggantian air pada akuarium. 

Air yang kotor dapat membuat tubuh ikan terkena jamur.  
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Agar hewan yang kamu pelihara dapat hidup dengan baik dan 

sehat, kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut. 

Kandang 

Hewan yang dipelihara memerlukan tempat berlindung yang aman, 

nyaman, dan sehat. Oleh karena itu, kamu harus menyediakan kandang. 

Kandang merupakan tempat berlindung binatang piaraan.  

 

Sebaiknya, kandang dibuat agar hewan dapat leluasa bergerak. 

Tempatkanlah kandang di tempat yang cukup cahaya matahari dan 

udara. Akan tetapi, terlindung dari panas dan hujan. Setiap hari 

kandang dibersihkan dari kotoran sehingga kandang tetap sehat dan 

bersih. 

 

Makanan dan Minuman 

Agar  binatang piaraan  tetap 

sehat, berikan  lah minum dan 

makan secara teratur. Sediakanlah 

tempat makan dan minum sesuai 

dengan kebutuhan hewan. Kamu 

juga dapat memberi vitamin-

vitamin yang dibutuhkan oleh hewan sebagai makanan tambahan. 
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Kebersihan Tubuh Hewan 

Tubuh binatang piaraan juga perlu 

dibersihkan sehingga terhindar dari 

penyakit. Di samping itu, tubuh binatang 

piaraan akan lebih bersih dan menarik 

untuk dilihat. Oleh karena itu, 

mandikanlah selalu  binatang piaraan 

tersebut secara teratur sesuai jenis hewan piaraan. 

 

Mengobati Sakit atau Luka 

Jika hewan sakit atau luka, segeralah diobati. Dengan demikian, 

hewan akan terhindar dari penyakit yang lebih parah atau mati. Di sam  

ping itu, mengobati hewan dapat mencegah penularan penyakit, baik ke 

hewan lainnya maupun kepada manusia. 
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Kegiatan Siswa  

  

A. Tujuan: mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada ulat. 

B. Alat dan Bahan: stoples, kain kasa, daun, karet gelang, ulat, dan 

beberapa helai daun. 

C. Langkah Kerja: 

1. Cari seekor ulat yang berada di salah satu tumbuhan dan petik 

juga beberapa helai daun tumbuhan tersebut! 

2. Ambil ulat tersebut, kemudian masukkan ke dalam stoples yang 

telah diberi daun tumbuhan tersebut! 

3. Tutup stoples dengan kain kasa. Amati setiap hari. Catat 

perubahan-perubahan yang terjadi pada ulat di buku tugasmu! 

4. Cucilah selalu tangamu setiap selesai melakukan kegiatan ini! 

5. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan ini! 
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Carilah informasi mengenai  jenis-jenis serangga. Kemudian, tuliskan 

jenis tahapan pertumbuhannya dalam tabel berikut di buku latihanmu. 

Tabel Pengamatan Jenis dan Tahapan Pertumbuhan Serangga 

No Nama Mangsa Jenis Tahap 

Pertumbuhan 

1 Kupu-kupu Metamorfosis sempurna 

2   

3   

4   

5   

 

1. Serangga apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? 

2. Serangga apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? 

3. Diskusikanlah bersama teman-temanmu, kemudian lengkapilah tabel  

yang kamu buat dengan tabel hasil pengamatan temanmu. 
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Mengelompokkan Hewan 

Perhatikan hewan-hewan yang ada di sekeliling tempat tinggalmu. Kemudian 

salin dan isi kolom yang tersedia dengan tanda  √ jika yadan tanda – jika 

tidak. 

No Nama 

Hewan 

Peliharaan Liar Berguna Merugikan 

1 Lalat     

2 Kelinci     

3      

4      

5      

6      
 

a. Berapa jenis hewan piaraan untuk sumber makanan manusia? 

b. Berapa jenis hewan untuk kesenangan manusia? 

c. Agar hewan-hewan piaraan tetap hidup sehat, apa yang kamu lakukan? 

d. Berapa jenis hewan liar yang berguna bagi manusia? 

e. Mengapa hewan liar berguna bagi manusia? 
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