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8. Carilah beragam sumber atau bacaan lain yang relevan untuk menunjang pemahaman 
dan wawasan tentang materi yang sedang Anda pelajari.

9. Kerjakan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman 
mengenai materi modul dengan baik. 

10. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di 
akhir modul. 

11. Jika hasil Anda belum memuaskan jangan putus asa, cobalah lebih giat lagi belajar.

12. Selamat mempelajari modul ini !

Tujuan yang Diharapkan 
Setalah Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan:  

1. Memahami proses metabolisme yang terjadi pada tubuh makhluk hidup.

2. Memahami faktor-faktor yang membantu proses metabolism pada makhluk hidup.

3. Mampu mengidentifi kasi metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup.

4. Mampu melakukan percobaan sederhana terkait dengan proses metabolisme pada 
makhluk hidup dan melaporkan hasilnya secara tertulis.

5. Mengkomunikasikan hasil studi pustaka terkait metabolisme pada makhluk hidup.

Gambar di atas merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat sebagai 
hasil dari fotosintesis. Manusia mengkonsumsi makanan untuk memeroleh energi melalui 
proses respirasi. Proses fotosintesis dan respirasi merupakan rangkaian reaksi kimia di 
dalam sel yang disebut metabolisme. Metabolisme akan mengubah makanan dan minuman 
yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan 
tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Semua 
makhluk hidup membutuhkan energi untuk beraktivitas. 

 Pembahasan modul ini diawali dengan Unit 1 yang memperkenalkan Anda mengenai 
enzim yang merupakan senyawa penting pada proses metabolisme.  Selanjutnya pada Unit 
2 mengajak Anda memahami proses pembentukan sumber energi dalam bahan makanan 
melalui fotosintesis oleh tumbuhan dan melalui kemosintesis oleh bakteri.  Pembahasan pada 
Unit 3 mengajak Anda memahami proses pembentukan energi dari hasil mengkonsumsi 
bahan makanan untuk beraktivitas.

 Bagaimana reaksi-reaksi kimiawi dalam proses metabolisme? Komponen-komponen 
apa sajakah yang terlibat dalam metabolisme? Bagaimana proses fotosintesis dan respirasi 
kaitannya dengan metabolisme? Anda akan mempelajari dan menemukan jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan di atas pada Modul 12 Perubahan Makanan Menjadi Energi.

Selama mempelajari modul ini Anda disarankan untuk membuat catatan mengenai materi 
pembelajaran yang menurut Anda perlu didiskusikan pada saat kegiatan pembelajaran 
secara tatap muka dilaksanakan. Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga 
dilengkapi dengan latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan Anda terhadap 
materi yang telah dipelajari. 

Modul ini dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri. Dalam modul ini juga 
disertakan referensi link dari sumber belajar online yang dapat Anda buka untuk menambah 
khasanah pengetahuan Anda. 

Pengantar Modul

Gambar 1. Biji-bijian sebagai bahan makanan
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