
 

RANGKUMAN TEMA 3 SUBTEMA 1 

 

1. Mupel PPKn KD 3.3 
Menurut kodratnya manusia tercipta sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia disebut 

makhluk sosial karena tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu agar tercipta 

kerukunan dalam interaksi sosial masyarakat dalam kehidupan sehari hari seharusnya kita saling 
menghormati dan toleransi. 

Beberapa kegiatan di masyarakat yang dapat memupuk persatuan demi terciptanya kerukunan di 

masyarakat, antara lain: 

a. menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. 
b. ikut serta dalam kegiatan masyarakat, seperti: kerja bakti, ronda malam, dan karang taruna. 

c. menghadiri undangan tetangga apabila diundang. 

d. saling menghormati antar sesama meskipun berbeda agama, suku dan budaya 
Manfaat kerjasama dalam keragaman yaitu: 

a. pemersatu budaya yang beragam 

b. pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai 

c. dapat bertukar pikiran antaranggota kelompok 

 

2. Mupel Bahasa Indonesia KD 3.4 
Iklan adalah informasi yang berisi membujuk orang banyak agar tertarik kepada barang atau jasa 

yang ditawarkan 

Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak, dengan ciri-ciri sbb : 
a. bersifat mengajak 

b. biasanya menggunakan kata ajakan 

c. ditulis secara menarik. 
Iklan yang baik seharusnya memiliki unsur unsur sebagai berikut 

a. nama produk 

b. gambar yang menarik 

c. kalimat iklan yang pesuasif 
d. harga dan keunggulan dari yang diiklankan 

e. alamat pengiklan 

Kata kunci dalam iklan adalah kata atau serangkaian kata yang menerangkan isi dari sebuah 
iklan yang ditawarkan. 

Ciri ciri kata kunci dalam iklan antara lain:  
a. terdapat pada judul iklan 
b. kata tersebut disebutkan lebih dari satu kali atau sering disebutkan dalam kalimat iklan 

c. bisa diungkapkan dalam sebuah gambar. 

Berdasarkan medianya, iklan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. iklan cetak, contohnya: koran, majalah, tabloid, surat kabar, buletin. 
b. iklan elektronik, contohnya: internet, radio, televisi, aplikasi android. 

Kalimat iklan seharusnya menarik, singkat dan jelas serta mengajak pembaca mengikuti yang 

ditulis atau diiklankan. 
Ciri iklan yang baik antara lain: 

a. gambar nya menarik dan pewarnaannya juga bagus 

b. kalimatnya bersifat mengajak atau persuasif. 



c. terdapat kata kunci di dalamnya 

d. bersifat komunikatif. 

Untuk mengetahui isi dari sebuah iklan kita harus mencari kata kuncinya terlebih dulu. 
Tujuan pembuatan iklan antara lain: 

a. mengajak masyarakat mau membeli produk yang diiklankan 

b. memberitahu masyarakat tentang produk yang diiklankan 

 

3. Mupel IPA KD 3.3 

Organ Pencernaan Hewan Ruminansia/mamalia (hewan memamah biak ) 
Hewan ruminansia adalah hewan yang memakan tumbuh tumbuhan dan mencerna makanan dalam 

2 langkah, yakni menelan makanan lalu dikeluarkan lagi lalu dikunyah untuk kedua kalinya, 

kemudian ditelan lagi. Contoh hewan ruminansia antara lain: sapi, kerbau, kambing, kuda, domba, 
kelinci, rusa dan jerapah. 

Organ pencernaan hewan ruminansia antara lain: 

a. Rongga Mulut 
Dalam rongga mulut hewan ruminansia umumnya terdiri dari gigi, lidah dan saliva. 
1. Gigi 

Jenis gigi yang dimiliki oleh hewan ruminansia adalah gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri hewan 

ruminansia berguna untuk memotong makanan. Sedangkan gigi geraham untuk mengunyah 
makanan sebelum ditelan. 

2. Lidah 

Lidah pada hewan ruminansia berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan agar bisa 
masuk ke lambung. 

3. Saliva 

Saliva adalah enzim khusus yang dihasilakn oleh kelenjar khusus pada hewan ruminansia yang 

berguna untuk membantu proses pencernaan, khususnya pencernaan kimiawi. 

b. Lambung 

 
Organ pencernaan hewan ruminansia khususnya sapi yang paling memiliki peranan penting adalah 

lambung. lambung sapi dibagi menjadi 4 bagian yakni: rumen, retikulum, omasum dan abomasum. 
1. Rumen atau perut besar 

Rumen merupakan organ pencernaan yang berguna untuk tempat terjadinya pencernaan dengan 

bantuan dari mikroba atau bakteri. Pada saat istirahat hewan ruminansia akan memuntahkan 

kembali makanan yang telah dikunyahnya lalu dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah itu ditelan 
dan masuk ke perut jala atau retikulum. 

 

 
 

 



2. Retikulum atau perut jala 

Retikulum merupakan bagian dari organ pencernaan hewan ruminansia yang berguna mencerna 

makanan dengan proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. 

3. Omasum atau perut kitab 

Di bagian Omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan selanjutnya masuk ke 

perut asam 

4. Abomasum atau perut asam 
Pada bagian inilah yang disebut organ lambung yang sebenarnya. Makanan yang ada di dalam 

abomasum dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Setelah makanan melewati abomasum maka 

makanan tersebut akan masuk ke usus halus yang panjangnya mencapai 40 meter (pada sapi), 
setelah itu bergerak menuju usus besar dan berakhir di anus. 

Sistem Pencernaan Pada Manusia. 
Pencernaan manusia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: pencernakan mekanik dan kimiawi. 

Pencernaan mekanik dan mekanis terjadi pada organ rongga mulut dan lambung. 
Sistem pencernaan pada manusia sedikit beda dengan yang ada pada hewan ruminansia. Berikut ini 

organ pencernaan pada manusia, antara lain: 

A. Rongga Mulut 
Dalam rongga mulut manusia terjadi 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan 

kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu 

dengan sebuah enzim. Enzim yang ada di rongga mulut manusi berupa enzim ptialin yang berguna 
untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. 

Dalam pencernaan mekanik di rongga mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Secara umum gigi manusia 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

a. gigi seri berguna untuk memotong makanan. 
b. gigi taring berguna untuk merobek makanan. 

c. dan gigi geraham berguna untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. 

Selain dengan gigi, pencernaan mekanik di rongga mulut manusia dibantu dengan lidah. Berikut ini 
beberapa fungsi dan kegunaan lidah pada sistem pencernaan manusia, antara lain: 

. sebagai indra pengecap 

b. membantu mengatur letak makanan 
c. membantu menelan makanan ke lambung. 

B. Kerongkongan 
Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di 

kerongkongan ini terjadi gerak peristalik yang membantu makanan masuk ke dalam lambung. 
Gerak peristaltik adalah gerak meremas remas dan mencekik pada dinding kerongkongan. 

C. Lambung 
Lambung berguna untuk mengaduk makanan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan 
juga kimiawi. Pencernan mekanik pada lambung dibantu oleh otot pada dinding lambung. 

Sedangkan pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim 

yang di antaranya: enzim pepsin, renin dan asam klorida atau HCl. 

a. Enzin pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amini. 
b. Renin berguna untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. 

c. enzim HCl atau asam klorida berguna untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama 

makanan. 
 

 



D. Usus Halus 
Usus halus manusia terdiri dari 3 bagian yaitu: usus dua belas jari, usus kosong dan usus penyerap. 

Di dalam usus dua belas jari terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah empedu dan getah 
pankreas. Getah empedu berguna untuk dihasilkan oleh hati. Sedangkan getah pankreas 

menghasilkan enzim berikut ini: 

a. Amilase, enzim yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. 

 tripsin, enzim yang berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. 
c. lipase, enzim yang berguna untuk mengubah lemak menjadi lemak. 

Usus halus juga berguna untuk menyerap sari sari makanan yang nantinya diedarkan ke seluruh 

tubuh. 

E. Usus Besar 
Usus besar manusia berguna menyerap air dan garam garam mineral. Selain itu usus besar juga 

berguna untuk membusukkan sisa sisa makanan dengan bantuan bakteri E. colli. 

 

4. Mupel IPS KD 3.2 

Interaksi sosial adalah hubungan hubungan sosial yang menyangkut hunungan antarindividu, 

individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa ada interaksi sosial maka tak 

akan ada kehidupan bersama. Selain interaksi sosial juga terdapat interaksi manusia dengan alam, di 
antaranya: 

a. manusia mengolah tanah pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian, seperti padi, palawija dan 

holtikultura. 
b. manusia menanam pohon dihutan selain sebagai paru paru dunia juga untuk bahan baku industri. 

 

5. Mupel SBdP KD 3.2 

Tangga nada dibedakan menjadi 2 macam: 

a. Tangga nada Mayor, dengan ciri ciri: 

1. lagunya bersifat riang gembira 
2. terdengar lebih semangat 

3. umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. 

b. Tangga nada Minor. dengan ciri ciri: 
1. lagunya bersifat sedih 

2. terdengar kurang semangat 

3. umunya di awali dan diakhiri dengan nada la. 

Contoh lagu dengan tangga nada mayor antara lain: Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Maju Tak 
Gentar, Garuda Pancasila. 

Contoh lagu dengan tangga nada minor antara lain: syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga. 

Yang termasuk alat musik ritmis adalah simbal, drum, castanyet 
Yang termasuk alat musi melodis : piano, recorder, dan gitar. 

 

 


