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Libur t’lah tiba... Libur t’lah tiba... 
Hore... Hore... Hore...

Kuark ucapkan selamat, ya, Teman-Teman... 
Bulan depan, kalian sudah akan belajar di kelas

yang baru, ’kan? Harus bertambah rajin mencari ilmu
dan lebih pandai membagi waktu, ya... Tapi sebelum itu,
akan ada libur panjang! Hore! Kuark juga senang kalau

mendapat banyak kesempatan belajar di tempat-tempat yang 
istimewa. Ya, seperti yang bisa kalian lakukan bersama keluarga, 

saudara, atau sahabat untuk mengisi waktu libur nanti.

Tidak harus pergi ke tempat yang jauh dan menghabiskan
banyak biaya... Berlibur di rumah pun bisa menyenangkan kalau 

kalian punya kegiatan yang istimewa! Apa saja? Banyak... misalnya 
membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas. Selain
melatih keterampilan untuk membuat benda yang berguna,

hasilnya bisa digunakan sendiri atau dijual pada waktu
ada acara di sekolah atau di sekitar rumah! Pasti bakal

lebih seru deh kalau dikerjakan bersama-sama. 

Bagi Teman-Teman yang hendak bepergian, jangan lupa 
untuk mengamati keadaan di sekeliling tempat tujuan kalian.
Tanyakan semua yang belum kalian ketahui. Dengan begitu,

sepulang dari sana, pengetahuan kalian akan bertambah.
Kalian akan punya lebih banyak cerita sewaktu

kembali ke sekolah nanti. 

Nah, di samping semua kegiatan itu, masih ada 
yang tidak kalah seru: Final OSK 2016! Kuark sudah 

tidak sabar untuk bertemu dengan teman-teman finalis. 
Apa saja yang sudah mereka persiapkan, ya? Belajar, 

sudah pasti. Berdoa, sudah tentu. Jadi, tinggal 
berlomba! Nah, Kuark tunggu kalian

di meja eksperimen! Tentu saja
di Jakarta...

Salam sains selalu,
Kuark
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Ke Mana Perginya 
si KeKet?

Sudah beberapa hari, Borat asyik bermain dengan hewan peliharaannya, 
Keket si Ulat. Borat dan Grummel pun jadi jarang bermain bersama... 

Beberapa hari 
kemudian... 

Keket, kamu 
kok rakus banget, sih! 

Kerjamu makan melulu... 
Lihat tuh, badanmu se-

makin gembul... 

Lho, ke mana 
si Keket ?! Kok 
menghilang ?! 

Jangan cemas,
Bor... Dia nggak ke

mana-mana, kok... Hanya 
berubah bentuk menjadi 

pupa atau kepompong. 
Ini, nih... 

Nggak usah 
heran, Bor... Sejak

menetas dari telurnya,
ulat memang akan makan te-

rus tanpa henti, sehingga 
pertumbuhannya sa-

ngat pesat... 

Standar Kompetensi: Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang 
memengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Kompetensi Dasar: Memahami ciri-ciri dan 
kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang memengaruhi perubahan pada makhluk hidup. 
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Haah ?! Jadi, 
si Keket sudah mati dan 

berubah menjadi kantong 
yang menggantung di 

ranting ini ?! 

Berasal dari 
kata meta yang ber-

arti ‘berubah’ dan morphe 
yang berarti ‘bentuk’... Jadi, 

metamorfosis adalah perubahan 
bentuk pada tubuh hewan ter-

tentu selama pertumbuh-
an dan perkembang-

annya. 

Hu-huu-Huu-

huuuU... 

???

Beberapa hari 
kemudian...

Siapa yang 
bilang mati...?! Dia

cuma beristirahat, kok. 
Dia nggak makan dan ber-

gerak selama jadi 
kepompong. 

Beberapa
hari ke depan, akan 

keluar sesuatu dari ke-
pompong itu. Buktikan 

saja sendiri...

Hee, ada
kupu-kupu cantik

keluar dari kepompong! 
Nggak nyangka, ternyata 

Keket si Ulat pintar
main sulap... Itu bukan 

sulap, Bor. Namanya 
metamorfosis...
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Setiap tahap kehidupan 
kupu-kupu tampak berbeda, sehingga 

kupu-kupu dikatakan mengalami metamorfosis 
sempurna. Salah satu tanda metamorfosis sem-

purna pada serangga adalah adanya masa
menjadi kepompong... 

Selain kupu-
kupu, hewan lain yang 

mengalami metamorfosis 
sempurna adalah 

lebah. 

Hewan yang ber-
metamorfosis tidak hanya 

mengalami perubahan bentuk, 
tapi juga mengalami perubahan 
tingkah laku, tempat tinggal, 

dan makanan. 

bersayap, terbang, 
makan, dan berkem-

bang biak.

Kupu-kupu 
Dewasa

tidak
makan 

dan tidak 
bergerak

Telur

Lebah ratu 
meletakkan telurnya 

di dalam sarang yang 
terbuat dari bahan 

semacam lilin.

Larva

Lebah pekerja 
memberi 

makanan pada 
larva. Larva 

tumbuh cepat.

Kepompong

Lebah pekerja 
menutup sarang. 

Larva berubah 
menjadi kepom-

pong.

Lebah 
Dewasa

Lebah 
dewasa 
keluar dari 
sarang.

banyak 
makan dan 

bergerak 
merayap

DAUR HIDUP KUPU-KUPU

Lihat nih, Bor...
Bukan cuma kamu yang

punya hewan peliharaan, 
aku juga punya!

Tiba-tiba, Grummel datang...

Kupu-kupu 
Muda

Kepompong

Kepompong

Ulat

Telur
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Belalang 
MudaBetina 

bertelur

Telur
Dewasa 
(Imago)

No-no-no... Berbeda dengan kupu-kupu,
belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. 

Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak 
mengalami tahap kepompong. Bentuk hewan muda dan 

dewasa sangat mirip... Hanya berbeda ukuran. 

Mengalami molting 
atau berganti kulit.

METAMORFOSIS 
SEMPURNA

Metamorfosis 
katak; sempurna 
atau tidak, ya? 

Telur
Tempat tinggal : 
……………...……

Larva/Berudu
Cara bergerak : …………………..........
Makanan : …………………............……
Tempat tinggal : …………..............……

Katak Dewasa
Cara bergerak : ………….....……….
Makanan : …………………........……
Tempat tinggal : ………....….…....…

Telur Telur

Tahap …...………………
Makan, bergerak 

merayap
Tahap …...………………
Makan dan terbangTahap …...………………

Tidak makan, tidak
bergerak

Tahap …...………………
Makan dan terbang

Tahap …...………………
Makan dan terbang

METAMORFOSIS 
TIDAK SEMPURNA

Teman-teman...
Coba kalian tuliskan 

perbedaan antara meta-
morfosis sempurna dan

metamofosis tidak 
sempurna.

Paling, belalang-
mu itu sebentar lagi

akan berubah jadi ke-
pompong juga... 

Selain pada serangga, metamorfosis
juga terjadi pada katak, loh... Coba 
tebak, metamorfosis pada katak itu 
sempurna atau tidak? Lengkapi titik-
titik pada keterangan gambar untuk 

membantumu menjawab.

Berudu Berekor
Cara bergerak : ………….....……….
Makanan : …………………........……
Tempat tinggal : ………....….…....…
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Naskah: Rima M. S.- Ilustrator: Sabariman R. tamat

Aku lepaskan 
aja belalangnya, ah, 
biar dia bisa bebas 

bermain... 
Setuju!

Keket si Ulat juga
sudah menjelma menjadi 
kupu-kupu cantik yang

bisa terbang! 

Betul, 
Grummel! Sekarang, 

kalian jadi bisa bermain 
bersama-sama lagi, 

deh...

Grummel! 
Aku kangen main 

sama kamu! Jangan 
malu-maluin, 

ah...

He-he-
he... 


