
JENIS MAKANAN HEWAN 

Menurut jenisnya, makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

A. Tumbuhan 

Beberapa bagian tumbuhan yang dijadikan makanan hewan adalah sebagai berikut. 

1. Nektar bunga 

Merupakan makanan burung kolibri, kupu-kupu, dan lebah. 

2. Daun-daunan 

Merupakan makanan sapi, kerbau, kuda, kambing, dan jerapah. 

3. Buah-buahan 

Merupakan makanan monyet dan kelelawar. 

4. Biji-bijian 

Merupakan makanan ayam dan burung. 

5. Umbi  

Merupakan makanan kelinci. 

 

B. Hewan 

Makanan hewan dapat berasal dari hewan lain.  

1. Hewan yang memakan daging hewan lain  

Misalnya harimau dan singa.  

2. Hewan yang memakan ikan 

Contohnya adalah beruang dan berang-berang. 

3. Hewan yang memakan serangga 

Contohnya adalah cicak. 

4. Hewan yang memakan bangkai hewan lain. 

Misalnya lalat. 

 

PENGGOLONGAN HEWAN BERDASARKAN JENIS MAKANANNYA 

A. Herbivora 

✓ Merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan (daun, batang, buah, biji-bijian). 

✓ Susunan gigi terdiri atas gigi seri (untuk memotong makanan) dan gigi geraham (untuk 

mengunyah makanan hingga lumat). 

✓ Contoh hewan herbivora antara lain sapi, kuda, kambing (pemakan dedaunan), merpati, 

tekukur, burung gereja (pemakan biji-bijian), burung kakatua, beo, dan gagak 

(pemakan buah-buahan). 

B. Karnivora 

✓ Merupakan kelompok hewan pemakan daging, atau hewan yang memakan hewan lain. 

✓ Susunan gigi terdiri atas gigi geraham yang berlekuk-lekuk tajam (untuk mengerat 

daging, mematahkan tulang, dan menghancurkan makanan), gigi seri yang runcing dan 

tajam (untuk menggigit dan memotong makanan), serta gigi taring yang panjang, 

besar, dan tajam (untuk mengoyak mangsa). 

✓ Contoh hewan karnivora antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, hiu, dan 

elang. 

 

 



C. Omnivora 

✓ Merupakan kelompok hewan pemakan segala , baik tumbuhan maupun hewan. 

✓ Susunan giginya merupakan gabungan antara herbivora dan karnivora, yaitu gigi seri 

(untuk memotong makanan), gigi taring (untuk mengerat makanan), dan gigi geraham 

(untuk melumatkan makanan). 

✓ Contoh hewan omnivora antara lain ayam, tikus, bebek, dan ikan. 

D. Insektivora 

✓ Merupakan kelompok hewan serangga. 

✓ Hewan insektivora umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang 

dan lengket untuk menangkap mangsanya. 

✓ Contoh hewan insektivora antara lain cicak, katank, dan bunglon. 

 
  


