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ENERGI

Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi

berasal dari bahasa Yunani energio, artinya kegiatan atau aktivitas

Dinyatakan dalam Joule (SI)

1 kalori = 4,18 joule 1 joule = 0,24 kalori

 Energi kimia

 Energi kinetik

 Energi listrik

 Energi kalor

 Energi cahaya

 Energi otot

 Energi bunyi

 Energi nuklir

 Energi biogas

 Energi potensial

Bentuk-bentuk energi



ENERGI

Perubahan Bentuk Energi

Energi

Kalor

Energi 

Cahaya

Energi 

Listrik

Energi 

Kimia

 Energi listrik untuk menyetrika: energi listrik  energi kalor

 Energi listrik untuk menyalakan lampu: energi cahaya  energi kalor

 Energi listrik untuk menghidupkan radio: energi listrik  energi bunyi

 Energi listrik untuk menghidupkan angin: energi listrik  energi kinetik

Contoh perubahan bentuk energi



ENERGI

Energi Kinetik dan Energi Potensial

Energi Kinetik

Energi kinetik merupakan energi yag dimiliki benda yang bergerak

Ek = ½mv2
Ek = energi kinetik benda (J)

m = massa benda (kg)

v = kecepatan benda (m/s)



Energi Potensial

ENERGI

Energi Kinetik dan Energi Potensial

Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda

karena letak atau kedudukannya

Ep = m g h

V = ���

Ep = energi potensial (J)

m = massa benda (kg)

g = percepatan gravitasi (m/s2)

h = ketinggian (m)

Kecepatan benda saat menyentuh tanah:



ENERGI

Energi Kinetik dan Energi Potensial

Seorang atlet lompat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan

2 m/s. Jika massa tubuh atlet tersebut 50 kg, berapa besar energi kinetik

atlet tersebut? Berapa besar energi potensial atlet saat berada pada

ketinggian 3 m? (percepatan gravitasi = 10 m/s2)

Jawab:

�� � �

�
	
� � �

�
��� � � � 100 J

�� � ��ℎ � 50 � 10 � 3 � 1500 J

Contoh Soal



ENERGI

Sumber-sumber Energi

 Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui: BBM (Bahan Bakar Minyak), batu

bara, gas alam

 Sumber energi yang dapat diperbaharui: energi angin, air, matahari, dan pasang-

surut air laut

Hukum Kekekalan Energi

Em � Ek + Ep
EM = energi mekanik (J)

EK = energi kinetik (J)

EP = energi potensial (J)



TRANSFORMASI ENERGI PADA MAKHLUK HIDUP

Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolism yang 

berlangsung di dalam sel tubuh

Metabolisme • Secara harfiah berarti perubahan

Anabolisme

• Proses penyusunan molekul kompleks dari 
materi yang lebih sederhana misalnya 
fotosintesis

Katabolisme

• Proses pembongkaran molekul yang relative 
besar menjadi lebih kecil misalnya pencernaan
makanan dan respirasi



TRANSFORMASI ENERGI PADA MAKHLUK HIDUP

Fotosintesis

Fotosintesis merupakan pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air 

dengan bantuan cahaya matahari

6H2O + 6CO2 + (cahaya dan klorofil)  C6H12O6 + 6O2

(air)   (Karbondioksida) (glukosa)  (oksigen)

Proses fotosintesis



TRANSFORMASI ENERGI PADA MAKHLUK HIDUP

Pencernaan Makanan

Dalam mencerna makanan, makhluk hidup tidak bisa mengubah energi kimia

menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh.

KARBOHIDRAT
• Sumber tenaga sehari-hari

• Contoh: nasi, kentang, ubi

PROTEIN

• Membantu pertumbuhan otak
dan tubuh

• Contoh: ikan, daging dan telur

LEMAK

• Diubah menjadi glukosa saat
tubuh membutuhkan energi

• Contoh: kacang tanah, keju, 
daging

Makan nasi  molekul organik

 dipecah menjadi molekul

sederhana  diserap ke dalam

darah  diedarkan ke sel-sel

tubuh

Pencernaan makanan: 

katabolisme; ikatan kimia

nutrien  energi kimia

(disimpan dalam bentuk ATP)



TRANSFORMASI ENERGI PADA MAKHLUK HIDUP

Respirasi

Merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. 

Mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan langsung

C6H1206 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 675 kkalReaksi respirasi sel:

Energi yang dihasilkan proses respirasi digunakan untuk aktivitas makhluk

hidup (bergerak/berbicara).

Kerjakan latihan pada buku IPA Terpadu SMP kelas VII 

jilid 1 (Tim Abdi Guru) halaman 239


