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PENGANTAR
Assalamu‟alaikum!
Senang rasanya dapat menemani si kecil belajar kembali. Nah, kali ini, kami hadir dengan
menyuguhkan E-Book seri media pembelajaran anak ini berisi bebgai jenis hewan dan
juga deskripsi dari hewan tersebut dengan judul, “Mengenal Hewan Dari Abjad J - R”
Jangan lupa, ingatkan putra-putri Anda untuk membaca Basmalah sebelum memulai dan
mengucapkan Hamdalah setelah membacanya. Semoga diberi kemudahan oleh Allah
dalam mencari ilmu yang bermanfaat.
Selamat belajar, ya!

Wassalamu‟alaikum

Yogyakarta, November 2016
Pondok Ibu
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Jj

Jerapah
Jerapah atau zarafah (nama

ilmiah: Giraffa

camelopardalis) adalah mamalia berkuku genap
endemic Afrika dan dan merupakan speies
hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah
jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5
meter dan memiliki berat yang dapat mencapai
1.360 kilogram. Jerapah betina biasanya sedikit
lebih pendek dan lebih ringan.

Copyright©2016
www.PondokIbu.com

Jaguar
Jaguar adalah hewan sejenis kucing besar yang
tergolong dalam genus Panthera. Binatang ini
merupakan kucing liar ketiga setelah harimau
dan singa, dan juga merupakan kucing terbesar
di belahan Barat. Binatang ini meliputi
wilayah Meksiko utara,
melintasi Amerika
Tengah hingga ke Paraguay, Argentina utara
dan selatan.
Jaguar adalah binatang pemangsa yang
mempunyai gigitan yang luar biasa kuat
sehingga cangkang kura-kura yang begitu kuat
pun sanggup ditembusnya dalam sekali
gigitan. Mereka hidup dengan memangsa rusa,
tapir, anjing, rubah dan juga binatang air
seperti ikan bahkan ular anaconda yang
bertubuh besarpun bisa menjadi mangsanya.
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Kk

Kangguru

Kalkun

Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang
kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk
meloncat. Kanguru biasa melompat dengan
kecepatan 20–25 km/jam. Tapi mereka bisa
melompat hingga kecepatannya
menjadi
70 km/jam. Harapan hidup kanguru sekitar 9-18
tahun. Walau kadang-kadang ada kanguru yang
bisa bertahan hidup hingga 28 tahun.

Kalkun atau ayam
kalkun adalah sebutan
untuk dua spesies burung berukuran besar dari
ordo Galliformes genus Meleagris.

Kambing

Kelinci

Kambing adalah binatang kurban untuk acara
Idul Adha dalam perayaan Muslim . Pada saat
nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya atas
perintah Allah, maka kambing sebagai
penggantinya. Menurut kitab Al Quran,
binatang ternak ( salah satunya adalah kambing
) adalah salah satu sumber pelajaran penting
umat manusia . Semua bagian tubuhnya bisa
dijadikan manfaat bagi manusia.

Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda,
yaitu konijntje yang berarti "anak kelinci". Hal
ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara
mulai mengenali kelinci saat masa kolonial,
padahal di Pulau Sumatera ada satu spesies
asli kelinci sumatera (Nesolagus netscheri)
yang baru ditemukan pada tahun 1972.
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Kalkun betina lebih kecil dan warna bulu
kurang berwarna-warni dibandingkan kalkun
jantan. Sewaktu berada di alam bebas, kalkun
mudah dikenali dari rentang sayapnya yang
mencapai 1,5-1,8 meter.
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Kelelawar
Kelelawar adalah mamalia yang dapat terbang
yang berasal dari ordo Chiroptera dengan kedua
kaki depan yang berkembang menjadi sayap.

Kepiting
Kepiting adalah binatang anggota krustasea
berkaki sepuluh dari upabangsa (infraordo)
Brachyura, yang dikenal mempunyai "ekor"
yang sangat pendek (bahasa Yunani: brachy =
pendek, ura = ekor) atau yang perutnya
(abdomen) sama sekali tersembunyi di
bawah dada (thorax).
Tubuh
kepiting
dilindungi oleh cangkang yang sangat keras,
tersusun dari kitin, dan dipersenjatai dengan
sepasang capit. Ketam adalah nama lain bagi
kepiting.

Kerbau

Komodo

Kerbau adalah binatang memamah
biak yang
menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia,
terutama Asia. Hewan ini adalah domestikasi
dari kerbau liar yang masih dapat ditemukan di
daerah- daerah Pakistan, India, Bangladesh,
Nepal, Bhutan, Cina, Filipina, Taiwan,
Indonesia dan, dan Thailand.

Komodo,
atau
yang
selengkapnya
disebut biawak
komodo (Varanus
komodoensis) adalah spesies kadal terbesar di
dunia
yang
hidup
di
pulau
Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili
Dasami di Nusa Tenggara.[2] Biawak ini oleh
penduduk asli pulau Komodo juga disebut
dengan nama setempat ora.
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Koala

Kucing

Pada umumnya, banyak dikatakan bahwa
kata koala berasal dari bahasa Australia pribumi
yang berarti tidak minum. Koala sebenarnya
minum air tetapi sangat jarang karena
makanannya,
daun ekaliptus,
sudah
mengandung cukup air sehingga koala tidak
perlu turun dari pohon untuk minum.

Kucing disebut
juga kucing
domestic
atau kucing rumah (nama ilmiah : Felis
Silvertris Catus atau Felis Catus ) adalah
sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae.
Kata "kucing" biasanya merujuk kepada
"kucing" yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga
merujuk
kepada
"kucing
besar"
seperti singa dan harimau.

Kura – Kura
Kura-kura dan penyu adalah hewan bersisik
berkaki empat yang termasuk golongan reptil.
Bangsa hewan yang disebut ordo Testudinata
atau Chelonians) ini khas dan mudah dikenali
dengan adanya „rumah‟ atau batok (bony shell)
yang keras dan kaku.
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Kupu – Kupu
Banyak yang percaya bahwa kupu-kupu
memiliki umur yang sangat singkat.
Sebenarnya, kupu-kupu dewasa mampu hidup
selama seminggu maupun hampir setahun
tergantung pada spesiesnya. Kebanyakan
spesies melalui tingkat larva yang agak lama,
dan ada yang mampu menjadi dorman ketika
dalam tingkat pupa atau telur agar dapat
mengarungi musim dingin.
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Kuda Nil

Kumbang

Kuda nil adalah hewan herbivora. Pada siang
hari, kuda nil berada air atau di lumpur untuk
tetap dingin. Di air, kuda nil hidup secara
berkelompok, dan menguasai wilayah tertentu.
Kuda
nil
juga
tidur, bereproduksi dan melahirkan di air. Pada
petang dan malam hari, kuda nil keluar dari air
dan memakan rumput. Di darat, kuda nil tidak
berkelompok dan tidak memiliki wilayah
teritorial.

Karakteristik
kumbang
umumnya
memiliki eksoskeleton sangat keras dan sayap
depan keras (elytra). Exoskeleton kumbang
terdiri atas banyak lapisan yang disebut sklerit,
dipisahkan oleh jahitan tipis. Desain ini
memberikan pertahanan berlapis sambil
mempertahankan fleksibilitas. Anatomi umum
kumbang cukup seragam, meskipun organ dan
tambahan tertentu dapat sangat bervariasi
dalam penampilan dan fungsi antara satu
famili dengan famili lain.

Kuda

Kunang – Kunang

Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan
menggunakan sadel dan dapat pula digunakan
untuk menarik sesuatu, seperti kendaraan
beroda, atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda
juga digunakan sebagai sumber makanan.
Walaupun peternakan kuda diperkirakan telah
dimulai sejak tahun 4500 SM, bukti-bukti
penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru
ditemukan terjadi sejak 2000 SM

Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang
dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat
saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh
"sinar dingin" yang tidak mengandung
ultraviolet maupun sinar inframerah dan
memiliki panjang panjang gelombang 510
sampai 670nanometer, dengan warna merah
pucat, kuning, atau hijau, dengan efisiensi
sinar sampai 96%.
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Katak

Kijang

Katak (bahasa Inggris: frog) adalah binatang

Kijang atau muncak adalah kerabat rusa yang

amfibi pemakan serangga yang hidup di air

tergabung dalam genus Muntiacus. Kijang

tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna

berasal dari Dunia lama dan di anggap sebagai

hijau atau merah kecokelat-cokelatan, kaki

jenis rusa tertua , telah ada sejak 15-35 juta

belakang lebih panjang, pandai melompat dan

tahun

berenang;

masa Miosen ditemukan

sedangkan kodok,

nama

lain

daribangkong (bahasa Inggris: toad), memiliki

yang

lalu,

dengan

sisa-sisa

dari

di Perancis dan

Jerman.

kulit yang kasar dan berbintil-bintil atau
berbingkul-bingkul, kerap kali kering, dan kaki
belakangnya sering pendek saja, sehingga
kebanyakan bangsa

kodok kurang pandai

melompat jauh.
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Ll

Lumba - Lumba
Lobster
Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat
cerdas, selain itu sistem alamiah yang
melengkapi tubuhnya sangat kompleks.
Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi
dari lumba – lumba. Salah satu contoh adalah
kulit lumba-lumba yang mampu memperkecil
gesekan dengan air, sehingga lumba-lumba
dapat berenang dengan sedikit hambatan air.
Hal ini yang digunakan para perenang untuk
merancang baju yang yang mirip kulit lumbalumba.

Lobster bercapit membentuk sebuah keluarga
(Nephropidae, kadangkala juga Homaridae)
dari crustacean besar laut. Mereka penting
sebagai hewan, bisnis, dan makanan.

Landak

Laba - Laba

Landak adalah hewan pengerat (Rodentia) yang
memiliki rambut yang tebal dan berbentuk
tajam. Landak merupakan hewan pengerat
terbesar ketiga dari segi ukuran tubuh,
setelah kapibara dan berang-berang. Hewan ini
agak "membulat" serta tidak terlalu lincah
apabila dibandingkan dengan tikus.

Laba-laba, atau disebut juga labah-labah,
adalah sejenis hewan berbuku – buku
(arthropoda) dengan dua segmen tubuh, empat
pasang kaki tak bersayap, dan tak memiliki
mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba
digolongkan ke dalam ordo Araneae.
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Lebah

Laron

Lebah merupakan sekelompok besar serangga

Bila musim hujan tiba, akan banyak laron

yang dikenal karena hidupnya berkelompok

keluar

meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat

beterbangan di sekitar kita. Laron-laron ini

demikian. Semua lebah masuk dalam suku

sibuk

atau familia Apidae (ordo Hymenoptera:

benderang, seperti nyala lampu jalan atau

serangga bersayap selaput). Di dunia terdapat

lampu di rumah kita. Laron adalah rayap

kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat

yang bersayap

dari

liang

mencari

dalam

tempat

tanah

yang

dan

terang

ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika.
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Mm

Merpati

Musang

Merpati adalah burung yang berbadan gempal
dengan leher pendek, dan halus, paruh langsing
dengan cere pangkal paruh berisi. Mereka makan
biji benih, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan.
Keluarga ini terdapat di seluruh dunia, tetapi
pelbagai yang paling besar adalah di Indomalaya
dan ekozon Australasia.

Musang ialah sejenis mamalia jenis karnivor
yang hidup di darat, sebagian besarnya dari
family Viverridae. Ia sejenis binatang yang
liar tetapi tidak buas, sangat licik dan
pengecut. Rupanya seperti kucing tetapi
tubuhnya besar sedikit dan bertindak aktif
pada waktu malam. Musang adalah haiwan
berdarah panas, melahirkan anak, menjaga
anak, dan mempunyai bulu di badan.

Merak

Monyet

Merak adalah tiga spesies burung dalam genus
Pavo dan Afropav dari familia ayam hutan
(Pheasant),
Phasianidae. Burung jantannya
memiliki bulu ekor yang indah yang dapat
dikembangkan untuk menarik perhatian merak
betina.
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Monyet adalah istilah untuk semua anggota
primate yang bukan prosimia (“pra-kera”,
seperti lemur dan tarsius) atau kera. Hingga
saat ini dikenal 264 jenis monyet yang
hidup di dunia. Monyet biasanya berekor
dan berukuran lebih kecil. Monyet
diketahui dapat belajar dan menggunakan
alat
untuk
membantunya
dalam
mendapatkan makanan.
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Nn

Nyamuk

Nuri

Nyamuk adalah serangga tergolong
dalam
order Diptera; genera termasuk Anopheles,
Culex, Psorophora, Ochler, Otatus, Aedes,
Sabethes, Wyeomyia, Culiseta,
dan
Haemagoggus untuk jumlah keseluruhan
sekitar genera yang merangkum 2700 spesies.
Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh
yang langsing, dan enam kaki panjang;
antarspesies berbeda-beda tetapi jarang sekali
melebihi 15mm.

Nuri bayan jantan memiliki bulu hijau, bawah
sayap dan sisi dada berwarna merah dan biru,
dan kaki berwarna abu-abu kehitaman. Paruh
atas berwarna jingga kemerahan dengan ujung
kuning, paruh bagian bawah berwarna hitam.
Burung betina memiliki bulu merah, dada dan
punggung biru keunguan, dan paruh berwarna
hitam. Umumnya, betina berukuran lebih kecil
dari jantan.
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Makanan burung ini adalah aneka buahbuahan, kacang, dan biji-bijian. Burung ini
bersarang di dalam lubang pohon. Betina
biasanya menetaskan dua butir telur berwarna
putih.
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Oo

Orangutan

Owa – owa

Orang utan (atau orangutan, nama lainnya
adalah mawas) adalah sejenis kera besar dengan
lengan panjang dan berbulu kemerahan
atau cokelat,
yang
hidup
di
hutan
tropika Indonesia dan Malaysia, khususnya di
Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Owa-owa adalah hewan yang beraktivitas pada
siang hari dengan habitat pada hutan hujan.
Karakteristik Owa-owa adalah memiliki
lengan yang panjang untuk berayun dari pohon
ke pohon. Owa-owa hidup dengan pasangan
monogami dan melindungi keluarga dari
serangan dengan suara keras dan panjang.
Makanan dari Owa-owa adalah buah. Belum
diketahui secara pasti bagaimana Owa-owa
bereproduksi, tapi diperkirakan sama dengan
spesies Ungko lainnya.

Mereka memiliki tubuh yang gemuk dan besar,
berleher besar, lengan yang panjang dan kuat,
kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak
mempunyai ekor.
Orangutan memiliki tinggi sekitar 1.25-1.5
meter.
Tubuh orangutan diselimuti rambut merah
kecoklatan. Mereka mempunyai kepala yang
besar dengan posisi mulut yang tinggi.
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Pp

Panda

Pinguin

Panda, adalah seekormamalia yang biasanya
diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang,
Ursidae, yang merupakan hewan asli Tiongkok
Tengah. Panda Raksasa tinggal di wilayah
pegunungan, seperti Sichuan dan Tibet. Pada
setengah abad ke-20 terakhir, panda menjadi
semacamlambang
negara Tiongkok,
dan
sekarang ditampilkan pada uang emas negara
tersebut.

Penguin mampu berenang dengan kecepatan 6
hingga 12 km/jam bahkan pernah tercatat
hingga 27 km/jam. Penguin yang berukuran
kecil biasanya menyelam selama satu hingga
dua menit dari permukaan air untuk
menangkap makanan. Penguin yang berukuran
lebih besar, yaitu penguin emperor bisa
menyelam lebih dalam hingga 565 meter
selama 20 menit.

Penyu

Pari

Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang
berupa kaki pendayung yang memberinya
ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun
seumur hidupnya di dalam air, sesekali hewan
kelompok vertebrata, kelas reptilia itu tetap
harus sesekali naik ke permukaan air untuk
mengambil napas. Itu karena penyu bernapas
dengan paru-paru.

Ikan pari atau ikan peh adalah jenis ikan laut
yang memiliki 560 spesies dan tergolong
dalam 13 famili.
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Qq

Quokka

Quoll

Quokka berbobot 2,5 sampai 5 kilogram dengan

Quoll (genus Dasyurus)

panjang 40 sampai 90 cm dan panjang ekor 25

karnivora yang merupakan spesies asli

sampai 30 cm. Mereka memiliki kantung, tubuh

Australia dan Papua Nugini. Quoll dewasa

yang kekar, telinga bulat, pendek dan kepala yang

memiliki panjang 25 sampai 75 cm, dengan

lebar. Meski terlihat seperti kanguru kecil yang

ekor berambut sepanjang 20-35 cm. Wanita

imut, Quokka dapat memanjat pohon kecil dan

memiliki enam sampai delapan puting susu

semak-semak.

dan memiliki kantong. Bayi quoll besarnya

adalah

marsupial

sama dengan butir padi. Quoll hidup di hutan
dan lembang terbuka.
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Rr

Rusa

Rubah

Rusa, sambar, atau menjangan adalah hewan
mamalia pemamah biak yang termasuk familia
Cervidae. Salah satu cirri khas rusa adalah
adanya atau menjangan (Bahasa Inggris: deer)
antler (tanduk rusa), dan bukan tanduk, yang
merupakan

pertumbuhan

tulang

musim panas) terutama pada rusa jantan
(walaupun ada beberapa pengecualian). Ada
sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang
menjadi

dua

kelompok

besar:

kelompok rusa dunia lama yang termasuk
subfamilia Muntiacinae dan Cervinae;

Terdapat

27

spesies rubah, mereka adalah hewan omnivore
dan anggota terkecil family Canidae (mamalia
yang berhubungan

dengan anjing).

Mereka

adalah pelari cepat dan tangkas.

yang

berkembang setiap tahun (biasanya pada

terbagi

Rubah adalah karnivora kecil.

serta

Rubah dapat ditemui di semua benua, hidup
di hutan, semak-semak dan padang pasir.
Kebanyakan rubah makan tikus, vole, kelinci,
telur burung, serangga besar dan daging
bangkai. Di Britania Raya, terdapat olahraga
umum untuk berburu rubah dengan kuda dan
anjing.

kelompok rusa dunia baru Hydropotinae dan
Odocolinae.
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Bentangkan garis panah pada gambar ke daftar nama yang tepat pada sebelah kanan gambar
Selamat mengerjakan…

Kepiting

Landak

Kelinci

Merak

Jaguar
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Latihan Soal

Lengkapi huruf pada nama hewan di bawah ini pada strip garis yang tersedia
Selamat mengerjakan…
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