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Nama Benda dan Cara Menghasilkan Bunyi Soal Kelas 4 SD – Kunci
jawaban soal pembelajaran 1 tema 1 Indahnya Kebersamaan subtema 1
Keberagaman Budaya Bangsaku Kelas IV SD/MI.
Ayo Mengamati!
Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia
juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang
dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia.
Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat
dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat
dimainkan dengan cara digoyangkan.
Saluang yang berasal dari Sumatra Barat dimainkan dengan cara ditiup.
Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan Tifa dari Papua dimainkan
dengan cara dipukul.

Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal
alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat
musik tersebut! Cek jawabannya DISINI.
Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya.
Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat
menghasilkan bunyi?
Ayo, kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi!
Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah lima benda yang
kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu
temukan berbeda cara membunyikannya (ditiup, digesek, dipetik,
dipukul, atau ditekan).
Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini!
Contoh hasil pengamatan :
Nama
Benda

Cara Menghasilkan Bunyi

Peluit

Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam
peluit, getaran tersebut menghasilkan bunyi.

Gitar

Sumber bunyinya dari dawai yang bergetar dengan
cara dipetik

Lonceng

Sumber bunyinya adalah getaran yang berasal dari
benturan bandul yang beradu dengan badan lonceng.

Angklung

Sumber bunyinya dari badan alat musik yang bergetar
karena digoyangkan.

Drum

Sumber bunyinya dari membrane atau selaput tipis
yang bergetar ketika ditabuh atau dipukul.

Nah itulah 5 contoh nama benda dan bagaimana cara menghasilkan
bunyi. Apakah benda-benda tersebut ada juga disekitarmu? Jika iya, maka
tulislah benda yang sudah disebutkan diatas

