
 

 

 



 

M. NASIR TAMALENE, SUPARMAN, BAHTIAR 



Kata Pengantar 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada allah SWT atas selesainya pembuatan modul 

biologi berbasis Problem Based Learning (PBL) materi ‘Keanekaragaman Hayati’ untuk siswa 

SMA. Modul ini disusun berdasarkan standar inasional pendidikan agar siswa mencapai 

kompetensi yang diharapkan.  

Sesuai dengan tujuan adanya modul, modul ini dibuat untuk dapat membantu siswa 

memahami materi dalam proses belajar mandiri, sehingga modul ini tidak hanya digunakan saat 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dapat pula digunakan secara mandiri dimanapun 

siswa ingin belajar. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan modul ini masih terdapat banyak 

kekurangan, sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya 

membangun sangat diharpkan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pengembangan modul 

pembelajaran kedepannya. Terakhir penulis mengucapkan selamat belajar dan teruslah mengukir 

prestasi, Amin Allahuma Amin. 

 

 

Ternate, juli 2022 

penulis 

 

 

 

 

 



Petunjuk Penggunaan  
Modul 

 

A. Petunjuk Umum 
Untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar Anda, maka disediakan modul 

pembelajaran IPA berbasis inquiry training yang dijabarkan menjadi empat kegiatan belajar. 

Setiap kegiatan belajar menyajikan materi secara terperinci dan dengan bahasa yang mudah 

untuk dipahami. 

Sebelum anda mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu: 

1. Peserta Didik diharapkan untuk mempelajari materinya mulai dari awal sampai akhir, 

serta menyelesaikan item-item tes yang tersedia. 

2. Apabila dalam mempelajari modul ini Peserta Didik mengalami kesulitan, hendaknya 

peserta didik menanyakan kepada guru ataupun mencari jawaban melalui buku-buku 

penunjang laninnya. 

3. Di akhir kegiatan pembelajaran, Peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal-soal 

latihan dan soal-soal tes yang telah tersedia, serta menghitung tingkat keberhasilan 

Peserta Didik (tingkat penguasaan atas materi yang telah dipelajari). 

B. Petunjuk Khusus 
1. Modul ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan belajar. 

2. Sebelum mempelajari materi yang disajikan pada tiap kegiatan belajar, Peserta Didik  

diminta untuk membaca Kompetensi Inti (KI), Kompetensi dasa (KD), dan Indikator 

terlebih dahulu. 

3. Peserta Didik diharapkan mempelajari modul ini secara berurutan, dimulai dari kegiatan 

belajar 1 yang berjudul “Keanegeragaman Hayati Tingkat gen, kegiatan belajar 2 yang 

berjudul “Keanekaragaman Hayati Tingkat Jenis”, kegiatan belajar 3 yang berjudul 

“Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem”, dan kegiata belajar 4 yang berjudul 

“Klasifikasi Makhluk Hidup”. 



4. Kerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada setiap bagian akhir kegiatan belajar. 

Peserta Didik dapat menjawab soal-soal yang ada dilembar jawaban yang telah tersedia, 

tanpa melihat kunci jawaban. 

5. Cocokanlah jawaban tes formatif Peserta Didik dengan kunci jawaban yang telah 

tersedia, dan berilah nilai/skor. 

6. Soal tes formatif terdiri dari 5 soal uraian. Setiap soal yang dijawab dengan benar akan 

memperoleh nilai/skor 20, sehingga nilai/skor maksimal tes formatif adalah 100. 

7. Peserta Didik dikatakan berhasil apabila telah mencapai nilai/skor minimal >80% atau 

menjawab benar minimal 4 soal. Apabila Peserta Didik telah mencapai nilai/skor minimal 

80 % atau menjawab benar minimal 4 soal, maka Peserta didik boleh melanjutkan ke 

kegiatan berikutnya. 

8. Akan tetapi, apabila nilai/skor yang Peserta didik peroleh kurang dari < 80% atau 

menjawab benar kurang dari 4 soal, maka Peserta didik harus mempelajari kembali 

materi pelajaran tersebut, setelah itu selesaikan kembali soal-soal tes formatifnya dengan 

ketentuan yang sama. 

9. Lakukanlah hal yang sama pada setiap kegiatan belajar berikutnya. 

10. Jika Peserta Didik benar-benar sudah menguasai seluruh materi dalam modul ini, Peserta 

Didik diperbolehkan mempelajari materi modul berikutnya 

 

Selamat Belajar 
Semoga berhasil dan sukses kawan! 
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Keanekaragaman Hayati 

Kegiatan Belajar      1  



Pada pertemuan ke-1 ini, Anda akan mempelajari keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, 

dan ekosistem. Sebelum mulai kegiatan ini, coba Anda pahami dulu konsep materi 

keanegaragaman berdasarkan tingkattannya dan lihatlah fenomena keanegaragaman hayati di 

lingkunganmu.  Tujuan pembelajaran 

 Merumuskan konsep keseragaman dan keberagaman makhluk hidup melalui kegiatan 

pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya 

 Membandingkan ciri keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis dan ekosistem 

 Mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan keanekaragaman 

jenis, ekosistem dan karakteristik wilayahnya. 

 

 

 

Dari sekian banyak organisme yang menghuni bumi, tidak ada 

sepasang pun yang benar-benar sama untuk segala hal. Kenyataan 

tersebut menunjukkan kepada kita, bahwa di alam raya dijumpai 

keanekaragaman makhluk hidup atau disebut juga keanekaragaman 

hayati.  

 

Tahukah Anda apa itu Keanekaragaman Hayati? 

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang 

menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan 

ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis dan ekosistem 

merupakan dasar kehidupan di bumi. Mengingat pentingnya 

keanekaragaman hayati bagi kehidupan maka keanekaragaman hayati 

perlu dipelajari dan dilestarikan. Tingginya tingkat keanekaragaman 

hayati di permukaan bumi mendorong ilmuwan mencari cara terbaik 

untuk mempelajarinya, yaitu dengan klasifikasi. Keanekaragaman 

hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, 

penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai 

tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies maupun tingkatan 

ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, para pakar membedakan 

keanekaragaman hayati menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman 

gen, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. 

A.  Konsep  Keanekaragaman Hayati 

 

 

Keanekaragaman hayati  

Istilah biologi 

keseluruhan 

keanekaragaman makhluk 

yang diperlihatkan suatu 

daerah mulai dari 

keanekaragaman 

genetika, jenis, dan 

ekosistemnya (KPPBI) 

 

Hal Penting 

 

Penyebab adanya 

keanekaragaman  

1. Faktor genetik 

(faktor keturunan), 

disebabkan oleh 

adanya gen yang 

memberikan sifat 

dasar atau bawaan 

dari organisme 

2. Faktor lingkungan, 

interaksi antara 

faktor genetik dan 

faktor lingkungan 

menyebabkan 

keanekaragaman. 
 

 

 



 

 

 

 

Gen atau plasma nuftah adalah substansi terkecil atau unit 

dasar yang membawa factor keturunannya. Melalui gen 

inilah sifat-sifat dari induk diwariskan kepada 

keturunannya. Gen terdapat di dalam kromosom. Gen-gen 

membentuk molekul rantai double heliksn yang disebut 

DNA (Deoxyribonucliec Acid) atau Asam 

deoksiribonukleat. Molekul ini berperan penting 

menyampaikan informasi genetic pada keturunannya serta 

mengatur proses perkembangan dan metabolisme. Kerangka 

dasar tersebut tersusun atas ribuan sampai jutaan factor 

menurun yang mengatur tata cara penurunan sifat 

organisme. Walaupun kerangka dasar gen seluruh 

organisme sama, namun komposisi atau susunan, dan 

jumlah faktor dalam kerangka bisa berbeda-beda. Perbedaan 

jumlah dan susunan faktor tersebut akan menyebabkan 

terjadinya keanekaragaman gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah mungkin dua organisme memil iki  

perangkat  dasar  gen sama  namun terekspresi 

berbeda 

 

2. B a g a i m a n a k a h  k e m u n g k i n a n  d a r i  d u a  

i n d i v i d u  y a n g  m e m p u n y a i  susunan genetik 

sama tetapi masing-masing lingkungan 

hidupnya berbeda? 

 

3. Bagaimana pula kemungkinan dari  dua 

individu  yang mempunyai susunan genetik berbeda 

tetapi masing-masing lingkungan hidupnya sama? 

 

 

Berpikir Kritis untuk Menyelesaikan Masalah 

 

   1                     Keanekaragaman Hayati Tingkat Gen 

Gambar 1.2.  
Gambar Buah kelapa  

(A) kelapa kuning., (B). kelapa Hijau.  

(C) Kelapa merah 

 

A B 
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Yang perlu anda ketahui? 
 

 Keanekaragaman gen dapat terjadi akibat perkawinan antarmakhluk hidup sejenis (satu 

spesies). Susunan gen suatu individu berasal dari kedua induk/orang tuannya.  

 Kombinasi susunan perangkat gen dari kedua induk tersebut akan mengakibatkan 

keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas yang terjadi secara 

alami. Keanekaragaman gen juga dapat terjadi secara buatan melalui perkawinan silang. 

 Keanekaragaman gen secara alami maupun buatan dapat dipengaruhi oleh factor 

lingkungan. Misalnya pohon pala yang di tanam di pulau Moti buahnya lebih lebat 

ketimbang pohon pala yang berada di pulau Makian, Tidore, dan Ternate.  

 

Perhatikan Gambar Buah Naga berikut? Menurut Anda apa perbedaanya dan penyebabnya? 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Buah naga putih (Hylocereus undatus) [A], Buah naga ungu (Hylocereus 

polyrhizus) [B] Buah Naga Merah (Hylocereus costaricensis) [C], Buah Naga Kuning 

(Selenicereus megalanthus) [D] 

 

A B 

D 

E 



Di samping itu, setiap individu memiliki banyak gen, bila terjadi perkawinan atau persilangan 

antar individu yang karakternya berbeda akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak 

variasinya. Karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen-gen individu 

melalui sel kelamin. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. 

Perhatikan gambar 1.1 Contoh keanekaragaman tingkat gen ini adalah tanaman kelapa merah, 

hijau dan kuning memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna buah, perhatikan juga 

Gambar 1.2 tentang varietas buah naga.  

 

 

 

Spesies atau jenis memiliki pengertian, individu yang mempunyai 

persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis dan mampu saling 

kawin dengan sesamanya (inter hibridisasi) yang menghasilkan 

keturunan yang fertil (subur) untuk melanjutkan generasinya. 

Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat 

pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar spesies organisme 

dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati 

daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. 

 

Contoh keanekaragaman spesies/jenis yang mudah 

untuk dipahami adalah keanekaragaman tingkat 

spesies/jenis yang ditemukan pada jenis kacang-

kacangan. Dalam jenis kacang-kacangan kita kenal 

kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, kacang 

kapri, dan lain-lain. Di antara jenis kacang-kacangan 

tersebut kita dapat dengan mudah membedakannya 

karena di antara jenis tersebut ditemukan ciri khas 

yang sama. Akan tetapi, ukuran tubuh atau batang, 

kebiasaan hidup, bentuk buah dan biji, serta rasanya 

berbeda. Contoh lainnya terlihat keanekaragaman 

jenis pada pohon kelapa, pohon pinang, pohon 

palem, pohon sagu. Nipah dan rotan. 

 

 

Perbedaan antar individu 

yang masih satu jenis 

disebut variasi. 

 

Spesies atau jenis 

adalah sekelompok 

makhluk hidup sejenis 

yang mampu berkembang 

biak dan menghasilkan 

keturunan yang subur. 
 

Hal Penting 

   2                     Keanekaragaman Hayati Tingkat  Jenis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup 

yang satu dengan makhluk  hidup lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan 

yang sesuai. Pada suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk hidup saja, 

tetapi juga akan dihuni oleh jenis makhluk hidup lain yang sesuai. Akibatnya, pada suatu 

lingkungan akan terdapat berbagai makhluk hidup berlainan jenis yang hidup berdampingan 

secara damai. Mereka seolah-olah menyatu dengan lingkungan tersebut. Pada lingkungan 

yang sesuai inilah setiap makhluk hidup akan dibentuk oleh lingkungan. Sebaliknya, makhluk 

hidup yang terbentuk oleh lingkungan akan membentuk lingkungan tersebut. Jadi, antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya akan terjadi interaksi yang dinamis. Perbedaan kondisi 

komponen abiotik (tidak hidup) pada suatudaerah menyebabkan jenis makhluk hidup (biotik) 

yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya, permukaan 

bumi dengan variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi akan menghasilkan 

B 

Gambar 1.3. 

Keanekaragaman jenis 

palem-paleman;  

[A]. pohon sagu 

[B]. Rotan 

[C]. Nipah 

[D].Kelapa 

[E]. Aren 

 

A 

E 

D C 

   3                    Keanekaragaman Hayati Tingkat  Ekosistem 



keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, 

padang lumut, gurun pasir, sawah, ladang, air tawar, air payau, laut, dan lain-lain. Komponen 

biotik dan abiotik di berbagai daerah bervariasi baik mengenai kualitas komponen tersebut 

maupun kuantitasnya. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman 

ekosistem di muka bumi ini. Antar komponen ekosistem hidup berdampingan tanpa saling 

mengganggu, dan apabila terjadi kepunahan atau gangguan terhadap salah satu anggotanya 

maka akan mengganggu kelangsungan hidup organisme lainnya. Suatu perubahan yang 

terjadi pada komponenkomponen ekosistem ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan 

(homeostatis) ekosistem tersebut.  

 

Tahukah Anda 

 Keanekaragam ekosistem dapat terjadi karena adanya perbedaan letak geografis. 

Dimana perbedaan letak geografis ini merupakan faktor utama yang dapat 

menghasilkan berbagai bentuk ekosistem dan juga dapat menyebabkan perbedaan 

iklim.  

 Perbedaan iklim ini akan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, intensitas cahaya, 

curah hujan dan lama penyinaran matahari sehingga hal ini akan berpengaruh besar 

terhadap jenis flora dan fauna di suatu wilayah tertentu.  

 Keanekaragaman jenis flora dan fauna yang berada di wilayah tertentu inilah yang 

nantinya akan membentuk suatu ekosistem yang berbeda dan terbentuklah 

keanekaragaman ekosistem. 

Sebagai suatu sistem, di dalam setiap ekosistem akan terjadi proses yang saling terkait. 

Misalnya, pengambilan makanan, perpindahan energi atau energetika, daur zat atau materi, 

dan produktivitas atau hasil keseluruhan ekosistem. Contoh  keanekaragaman hayati tingkat 

ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon sagu dan nipah 

tumbuh di daerah rawah, pohon aren tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan 

pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nah, setelah Anda membaca permasalahan diatas: 

1) Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas  4-5 orang siswa secara heterogen 

2) Secara kolaboratif bacalah KD 4.4. tentang keanekaragaman hayati, pahami makna 

keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem 

3) Diskusikan di dalam kelompokmu perbedaan dari keanekaragaman tingkat gen, jenis 

dan ekosistem 

4) Setiap kelompok berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data/bahan-bahan/alat 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bacaan diatas 

 

 

 

 

Pernahkan Anda melihat tumbuhan Pala, tumbuhan pala termasuk salah satu tumbuhan rempah 

bernilai ekonomi. Nama ilmiah tumbuhan pala adalah Myristica fragrans, Houtt. Pernahkan kalian 

melihat di lingkungan tempat tinggal Kalian atau di dalam buku tentang tumbuhan pala dengan ukuran 

dan warna yang berbeda? Apa yang menyebabkan tumbuhan pala berbeda warna dan ukuran? Berapa 

jenis tumbuhan pala yang ada di kebun atau sekitar tempat tinggal kalian? (Perhatikan Gambar 1.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang 

kalian selidiki dari berbagai sumber, jangan hanya terpaku pada referensi diatas! 
 

1. Permasalahan disekitar kita 

Gambar 1.4  
Jenis-jenis Pala Myristica fragrans, Houtt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________  

Bereksperimen/mengumpulkan data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keanekaragaman manakah yang kalian selidiki? Apakah keanekaragaman tingkat gen, jenis, ataukah 

keanekaragaman ekosistem? 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

A. Bereksperimen/mengumpulkan data 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 

B. Berhipotesis 

Kumpulkan informasi bisa dari buku paket, internet dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah tersebut, lalu diskusikan hipotesisnya! 

 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 

C. Menjelaskan  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 

 

Ayo kita selidiki 2. Ayo kita selidiki 

D. Memecahkan masalah 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kalian melakukan tahap penyelidikan, susunlah hasil karyanya berupa laporan/temuan 

masalah kemudian presentasikan didepan kelas! 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

Peserta didik secara berkelompok saling memberikan masukan terkait hasil karyanya 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

3. Menyajikan hasil kariya 

4. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keanekaragaman Hayati Indonesia 

Kegiatan Belajar      2  



Secara Astronomis, Indonesia terletak pada 60 LU - 110 LS dan 950 BT - 1410 BT. Artinya, 

Indonesia terletak di daerah iklim tropis karena terdapat di antara 23½0 LU dan 23½0 LS, 

ciri-ciri daerah tropis antara lain memiliki temperatur udara cukup tinggi, yaitu 26 0C - 28 

0C, curah hujan pun cukup tinggi, yaitu 700 - 7.000 mm/tahun dan tanahnya subur karena 

proses pelapukan batuan cukup cepat. Untuk kekayaan hewan, Indonesia memiliki jumlah 

keragaman yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. 

 

 

 

 

Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan flora Malesiana. Malesiana merupakan suatu 

daerah luas yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Dan kepulauan 

Solomon. Persebaran tumbuhan di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan 

merupakan daerah yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Sumatra dan 

papua juga sangat kaya jenis tumbuhan. Adapun hutan di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan 

kepulauan sunda  memiliki keanekaragaman tumbuhan yang lebih rendah termasuk Maluku 

Utara 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Keanekaragaman  Flora Indonesia 

Gambar 2.1. Hutan hujan tropis  di Indonesia 

 



Hutan di daerah Malesiana memiliki kurang lebih 248.000 speies tumbuhan tingkat tinggi. 

Hutan ini didominasi oleh pepohonan dari family Dipterocarpaceae, yaitu pohon yang 

menghasilkan biji bersayap. Dipterocarpaceae, merupakan tumbuhan yang  dapat tumbuh 

tinggi dan batangnya berukuan besar sehingga membentuk konopi hutan. Tumbuhan yang 

termasuk family  Dipterocarpaceae di antarannya sebagai berikut:  

Keruing (Dipterocarpus sp.) 

a. Meranti (Shorea sp) 

b. Ramin (Gonystylus bancanus) 

c. Pohon kapur (Dryobalanus bancanus)  

 

Sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan 

hujan tropis. Hutan ini mencirikan adanya pepohonan 

berkanopi rapat dan banyak tumbuhan liana (tumbuhan 

yang tumbuh memanjat). Tumbuhan yang mendominasi 

hutan ini di antarannya sebagai berikut : 

a. Durian (Durio ziberthinus) 

b. Manga ( Mangifera indica) 

c. Sukun (Artocarpus communis)  

d. Rotan (Calamus sp) 

 

Di Indonesia juga ada tumbuhan endemic. Tumbuhan endemic yaitu tumbuhan yang hanya 

ada di daerah tertentu. Macam-macam tumbuhan khas dan endemik di Indonesia antara lain 

sebagai berikut.  

 Kayu ramin (Gonystylus bancanus) terdapat di pulau Sumatera, Kalimantan dan 

Maluku. 

 Kayu besi (Euziderozylon zwageri) terdapat di Jambi, Maluku, dan Pulau Sumatra. 

 Rafflesia arnoldii terdapat di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. 

 Matoa (Pometia pinnata) terdapat di daerah Papua. 

 Meranti (Shorea sp), Keruwing (Dipterocarpus sp) dan Rotan (Liana sp) banyak 

terdapat di hutan Pulau Kalimantan. 

 Durian (Durio zibethinus), Mangga (Mangifera indica), Sukun (Arthocarpus 

communis) banyak terdapat di hutan pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ,Sulawesi dan 

Maluku Utara 

Gambar 2.2. Pohon Meranti 

 



a. Cenkeh (Syzygium aromaticum) dan  Pala  (Myristica fragrans) 

Banyak terdapat di daerah Maluku, Maluku Utara dan Papua 

b. Kayu Cendana banyak tumbuh di Nusa Tenggara. 

c. Sawo kecik (Manilkara kauki) terdapat di pulau Jawa. 

d. Kepuh (Sterculia foetida) terdapat di Pulau Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.3.  
Rafflesia arnoldii 
Sumber: Kompas travel.com 

 

Gambar 2.4.  Keanekaragaman Flora di Indonesia 
 

[A] Nepenhes, [B] Buah Merah Papua, [C] Amorphophallus dan [D] Pohon Pala 

A 

B 

C D 



Yang perlu Anda Ketahui 

 Faktor  iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora yaitu suhu, kelembaban 

udara, angin, dan curah hujan 

 Tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan 

 Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan 

 Faktor elivasi yaitu faktor tinggi rendahnya tempat di permukaan bumi 

 faktor biologis yaitu hewan,manusia dan tunbuhan  

 

 

 

 

 

Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang melmpah. Hewan mamalia menduduki peringkat 

pertama di dunia hamper mencapai 515 jenis, 125 jenis diantaranya endemik, artinya tidak 

diketemukan di daerah lain. Peringkat kedua diduduki oleh kupu-kupu meliputi 151 jenis. Reptil 

menduduki peringkat tiga dunia, lebih dari 600 jenis. Sedangkan, burung menduduki peringkat 

keempat yang mencapai 1519 jenis dan 420 jenis bersifat endemik. Peringkat kelima diduduki oleh 

amfibi meliputi hampir 270 jenis. Peserbaran fauna di Indonesia tidak merata yang dipisahkan oleh 

garis Wallace dan garis weber. Berdasarkan garis pemisahan fauna Wallace dan weber, terdapat tiga 

wilayah fauna di Negara kita yaitu fauna daerah Oriental, fauna daerah Australia, dan fauna daerah 

peralihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5.  
 

Pembagian wilayah pesebaran fauna  Indonesia berdasarkan garis Wallace dan weber 

 

B.  Keanekaragaman Fauna Indonesia 



Fauna Daerah Oriental 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Daerah Oriental meliputi pulau Jawa, Bali, Sumatra dan  Kalimantan. 

Fauna Oriental ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Banyak mamalia berukuran besar. 

Contoh gajah (Elephas maximus), banteng (Bos sondaicus), 

harimau (Panthera tigris), dan badak Sumatra (Dicerorhinus 

sumatrensis). 

2) Terdapat berbagai macam kera 

Contoh Bekatan (Nasalis larvatus) dan orang utan (Pongo 

pygmaeus abelii). 

3) Terdapat burung-burung dengan warna kurang menarik, tetapi 

dapat berkicau. 

C 

A B 

Gambar 2.4.  Fauna Oriental 
 

[A] Orang utan, [B] Badak Jawa, 

 [C] Jalak Bali  

Info PBL 

Pada Jaman Es, pulau-

pulau di Indonesia 

Barat ini terhubung 

dengan benua Asia 

dalam dataran yang 

disebut Paparan Sunda 

(Sunda Shelf 

Wikipedia, 2020 

 

Info PBL 

Banyak terdapat 

mamalia besar seperti 

orangutan, harimau, 

badak, banteng dan 

gajah. Wilayah ini 

meliputi pulau 

Sumatera, Jawa, 

Kalimantan dan Bali. 

Wikipedia, 2020 



Contoh jalak bali (Leucopsar rothschildi), elang jawa 

(Spizaetus bertelis), elang putih (Mycrophyerax latifrons), dan 

murai mengilap (Myophoneus melurunus)  

 

Fauna Daerah Australian 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Info PBL 

Hewan berkantung 

seperti Kuskus dan 

Kanguru pohon hanya 

ada di wilayah 

Australian 

Wikipedia, 2020 

 

Gambar 2.5.  Fauna  Australian 
 

[A] Babi Rusa, [B] Kanguru Pohon, 

 [C] Kuskus  
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Info PBL 

Hewan berkantung 

seperti Kuskus 

dijumpai di wilayah 

Australian dan 

Peralihan 

Wikipedia, 2020 

 



Berdasarkan wilayah persebaran fauna yang dibagi oleh Wallace, pulau papua dan kepulauan 

kecil di sekitarnya merupakan daerah persebaran fauna Australia. Ciri-ciri fauna Australian 

sebagai berikut. 

1. Terdapat mamalia berukuran kecil 

2. Banyak hewan berkantong, missal kanguru pohon (Dendrolagus ursinus) dan kuskus 

(Spilocuscus manculatus). 

3. Tidak terdapat spesies kera 

4. Terdapat burung-burung dengan warna bulu indah, missal cendrawasih merah 

(Paradisaea rubra). Bidadari Halmahera ( Se ) 

Contoh fauna yang terdapat di daerah Australian sebagai berikut. 

1. Komodo (Varanus komodoensis) 

2. Babi rusa (Babyrousa babyrussa) 

3. Kanguru pohon (Dendrolagus ursinus) 

4. Kuskus  (Spilocuscus maculatus) 

5. Burung Cendrawasi merah (Paradiseae rubra) 

6. Burung bidadari ( Semioptera wallacii)  

7. Kasturi  ternate (Lorius garrulous) 

8. Kakatua putih (Cacatua alba) 

9. Raja udang/cekak biru putih (Halcyon diops) 

10. Gagak Halmahera (Corvus validus) 

11. Elang alap Halmahera (Accipiter henicogrammus)  

12. Burung Pita (Pitta erythrogaster) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.6.  Paok Halmahera 

Pitta maxima  

Gambar 2.7.   
Bidadari Halmahera 

Semioptera wallacii 



Fauna Daerah Peralihan                                                                                                                   

Fauna peralihan mencakup fauna di wilayah Sulawesi dan kepulauan Nusa Ternggara (bagian 

tengah). Beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok fauna peralihan sebagai 

berikut. 

1. Anoa daratan (Bulbalus depressicornis) 

2. Maleo (Macrocephalon maleo) 

3. Rangkong Sulawesi (Aceros casidix) 

4. Musang coklat Sulawesi (Macrogalidia musschenbro  ekii) 

5. Singapura (Tarsius spectrum) 

 

 
Gambar 2.7.  Tarsius (Tarsius spectrum). Hewan Khas daerah Peralihan 

Tahukah Anda tentang Tarsius 

suatu jenis primata kecil, memiliki 

tubuh berwarna coklat kemerahan 

dengan warna kulit kelabu, 

bermata besar dengan telinga 

menghadap ke depan dan memiliki 

bentuk yang lebar. Tarsius 

memang layak disebut sebagai 

primata mungil karena hanya 

memiliki panjang sekitar 10-15 cm 

dengan berat sekitar 80 gram 

Sumber Wikipedia, 2020 



 

 

     

Keanekaragaman hayati sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup 

terutama manusia. Manfaat keanekaragaman hayati meliputi berbagai bidang, antara 

lain ekonomi, pendidikan, ekologi, dan social budaya. 

 

a. Manfaat Dalam Bidang Ekonomi 

Hewan (fauna) dan Tumbuhan (Flora) merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui 

sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat 

bagi kepentingan masyaraklat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor, misalnnya saja 

kayu jati jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi Negara. Beberapa tumbuhan juga 

dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, 

serta ada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan kosmetik. 

Sumberdaya yang berasal dari hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan 

untuk kegiatan industri, misalnya beberapa jenis ikan.  

 

b. Manfaat Dalam Bidang Ekologi 

Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya 

hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang 

penting bagi bumi, yaitu sebagai paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis 

dapat menurunkan kadar karbon dioksida (CO2) di atmosfer yang berarti dapat mengurangi 

pencemaran udara dan dapat mencegah efek rumah kaca. Selain itu, hutan hujan tropis dapat 

menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. 

c. Manfaat Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari 

dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masi dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. 

Sebagai contoh, penelitian mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari 

tumbuhan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu 

yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. 

 

  Apa saja Manfaat Keanekaragaman Hayati 



d. Manfaat di Bidang Sosial dan Budaya 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman agama, kepercayaan, dan adat 

istiadat. Beberapa daerah mengunakan hewan dan tumbuhan sebagai sarana upacara-upacara 

adat. Sebagai contoh, dalam upacara adat-adat jawa, seikat tumbuh-tumbuhan disajikan 

sebagai tuwuhan. Tuwuhan ini maksudnya mewakili kekayaan alam yang digunakan sebagai 

penghias pintu masuk ruang upacara perkawinan. Tuwuhan ini terdiri atas padi, tebu, pisang, 

serta kelapa dan daun dadap dan beringi. Sementara itu, upacar kematian di toraja 

mengunakan beerbagai jenis tumbuhan yang dianggap memiliki nilai magis sebagai ramuan 

memandikan mayat. 

 

 

 

 

Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia semakin berkurang sehinga mencapai 

tingkat yang menghawatirkan. Jka hal ini dibiarkan terus-menerus dapat mengakibatkan 

kepunahan. Berkurangnya keanekaragaman hayati terjadi karena peningkatan kebutuhan 

manusia yang tidak seimbang dengan kapsitas alam. Bebepara factor yang dapat 

mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai berikut. 

 

a. Frakmentasi (Pemecahan) dan hilangnya habitat 

Frakmentasi habitat terjadi akibat pengunaan lahan untuk berbagai 

keperluan manusia. Sebagai contoh pengunaan lahan hutan untuk 

pemukiman penduduk. Akibatnya, beberapa jenis tumbuhan dan 

hewan terpecah menjadi kelompo-kelompok kecil yang sangat 

rentang terhadap gangguan sehingga rawan punah. Hal ini karena 

ketahanan suatu populasi terhadap kepunahan bergantung pada besar 

populasi. 

 

b. Introduksi Spesies 

Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing 

suatu wilayah yang telah memiliki spesies local. Pada habitat yang 

baru spesies asing ini kemungkinan dapat tumbuh dan berkembang 

biak dengan peset sehingga akan mengalahkan poipulasi spesies local. 

  Penyebab Berkurangnya Keanekaragaman Hayati 

Info PBL 

Menghilangnya kea

nekaragaman 

hayati di suatu 

wilayah dapat 

disebabkan oleh 

beberapa faktor, 

yaitu hilangnya 

habitat, pencemaran 

tanah, udara, dan 

air, perubahan iklim, 

eksploitasi tanaman 

dan hewan secara 

berlebihan, adanya 

spesies pendatang, 

dan faktor 

industrialisasi 

pertanian dan hutan 

Sainsma.com, 2020 

 



Sebagai contoh, pengunaan padi ungul di Indonesia telah 

mengakibatkan punahnya padi local. 

 

c. Pemanfaatan Spesies Hewan dan Tumbuhan Secara 

Berlebihan 

Manusia mengeksploitasi berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, burung cendrawasi telah diburu sampai titik 

ambang kepunahan. Manusia memanfatkan bulu burung tersebut untuk membuat 

berbagai perhiasan. 

 

d. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, udara, dan tana. Zat yang dapat 

menimbulkan pencamaran disebut dengan polutan. Adanya polutan dilingkungan dapat 

mengakibatkan punahnya beberapa spesies yang sensitive. Sebagai contoh, pencemaran 

perairan oleh limba industry dapat mengakibatkan metinya beberapa jenis ikan. 

 

e. Pemanasan Global (globar warning) 

Pencemaran udara oleh gas-gas rumah kaca seperti karbondioksida dapat mengakibatkan 

peningkatan temperature permukaan bumi atau yang lebih dikenal dengan istila Global 

warning. Pemanasan global ini dapat mengakibatkan berbagai dampak seperti 

mencainnya es di kutup utara dan selatan. Peristiwa ini dapat mengakibatkan naiknya 

permukaan air laut sehingga beberapa pulau beserta flora dan faunannya akan tengelam. 

 

f. Indrustrialisasi Pertanian 

Penerapan system pertanian monokultur yaitu menanam satu 

jenis tanaman unggul dalam suatu lahan dapat mengurangi 

keanekaragaman hayati. Tindakan ini berarti meniadakan 

tanaman sejenis yang kurang atau tidak ungula. Peristiwa ini 

dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman genetic 

yang merupakan sumber plasma Nutfa. 

 

 

 

 

Pesan Moral 

Lindungi Hutan kita 

untuk kelestarian 

Flora fauna di 

Indonesia 

 

Merusak hutan 

sama saja dengan 

membunuh masa 

depan kita 

Sainsma.com, 2020 

 



 

 

 

 

Adanya eksploitasi hutan tropis menjadi lahan pertanian dan penggundulan hutan, berdampak 

besar pada proses hilangnya sumber daya alam hayati. Indonesia memiliki daftar terpanjang 

jenis tumbuhan dan hewan yang terancam kepunahan. Sudah tercatat paling tidak, ada 126 

jenis burung, 63 jenis hewan mamalia, dan 21 jenis hewan melata yang dinyatakan terancam 

punah. Populasi kayu ramin menipis, kayu gaharu, dan kayu cendana terancam punah. 

Dengan menurunnya keanekaragaman hayati, manusia perlu melakukan upaya dan aktivitas 

yang dapat melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman hayati. Ada dua cara 

pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu pelestarian In situ dan Ek situ. 

 

1. Pelestarian In situ, yaitu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat 

atau tempat aslinya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan atau 

hewan tertentu sangat membahayakan kelestariannya apabila dipindahkan ke tempat 

lainnya. Contohnya sebagai berikut. 

a. Suaka margasatwa untuk komodo di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. 

b. Suaka margasatwa untuk badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa 

Barat. 

c. Pelestarian bunga Rafflesia di Taman Nasional Bengkulu. 

d. Pelestarian terumbu karang di Bunaken. 

2. Pelestarian ek situ, yaitu suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan 

ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya. Contohnya sebagai 

berikut. 

a. Kebun Raya dan Kebun Koleksi untuk menyeleksi berbagai tumbuhan langka dalam 

rangka melestarikan plasma nuftah. 

b. Penangkaran jalak bali di kebun binatang Wonokromo. 

c. Penangkaran burung luri di Desa Koli Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku 

Utara 

 

 

Usaha pemerintah Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati antara lain dengan 

mendirikan kawasan konserfasi. Beberapa contoh kawasan konserfasi di Indonesia sebagai 

berikut. 

  Usaha Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia 



 Taman nasional 

Tanaman nasional merupakan kawasan konservasi alam dengan ciri khas tertentu yang 

dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi alam. Contoh taman 

nasional Komodo terletak dipulau komodo, provinsi NTT. Flora yang dilindungi yaitu kayu 

hitam (Diospyros javanica) dan bayur (Pterospermum diversifolium). Fauna khas yang 

dilindungi antara lain Komodo (Varanus komodoensis).  

 

 Cagar Alam 

Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan 

secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas ditempat tersebut. Dicagar alam hanya dapat 

dilakukan kegiatan-kegiatan terbatas untuk kepentingan penelitian, pendidikan, 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang menunjang budidaya. Contoh cagar 

alam gunung muntis di Provinsi Nusa Tengara Timur. 

 

 Suaka Marga Satwa 

Suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa 

keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Contoh suaka mangasatwa cikepuh dusukabumi 

Provinsi Jawa Barat. 

 

 Taman Wisata Alam 

Taman wisata alama merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contoh taman wisata alam pangandaram di 

Provinsi jawa Barat 

 

 Taman Hutan Raya 

Taman hutan raya merupakan kawasan pelestariaan alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan 

satwa alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 

Contoh taman hutan raya bukit barisan 

 

 Taman Buru 

Taman buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 

Contoh taman buru gunung mesigit dan kareumbu di sumedang, Jawa Barat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernahkan Anda melihat hutan di sekitar tempat tingal mu, di dalamnya hidup tumbuhan 

dan hewan yang saling berinteraksi untuk bertahan hidup.hutan di sekita tempat tingal 

mu dikategorikan hutan daerah Australia,zona ini membentang dari Papua, Autralia, 

Maluku, Maluku Utara dan NTT. Dalam hutan hiduplah hewan endemic berdasarkan 

daerah pembagian. Pernahkan kalian melihat di lingkungan tempat tinggal Kalian atau di 

dalam buku tentang hewan dengan ukuran dan warna yang berbeda? Apa yang 

menyebabkann hewan berbeda warna dan ukuran? Berapa jenis hewan dan tumbuhan 

khas  yang ada di kebun atau sekitar tempat tinggal kalian? (Perhatikan berikut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keanekaragaman flora dan fauna 

yang kalian selidiki dari berbagai sumber, jangan hanya terpaku pada referensi diatas! 
 

 

 

1. Permasalahan disekitar kita 

Nah, setelah Anda membaca permasalahan diatas: 

1) Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas  4-5 orang siswa secara heterogen 

2) Secara kolaboratif bacalah KD 4.4. tentang keanekaragaman hayati, pahami makna 

keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem 

3) Diskusikan di dalam kelompokmu perbedaan dari keanekaragaman tingkat gen, jenis 

dan ekosistem 

4) Setiap kelompok berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data/bahan-bahan/alat 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bacaan diatas 

Gambar 2.8. Jenis Burung 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi Makhluk Hidup 

Kegiatan Belajar      3  



 

 

 

 

Makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Hal ini mendorong para ahli mencari cara untuk 

mempelajarinya, yaitu dengan menggunakan suatu sistem tertentu yang disebut klasifikasi. 

Ilmu tentang pengelompokkan makhluk hidup ini disebut taksonomi. Dasar pengelompokkan 

makhluk hidup ini adalah adanya persamaan dan perbedaan ciri-ciri morfologi, anatomi, 

fisiologi, tingkah laku, dan lain-lain. 

 

Makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang 

sama dimasukkan ke dalam satu kelompok, dan bila dalam 

persamaan ditemukan perbedaan ciri dan sifat, maka dipisahkan 

lagi ke dalam kelompok lain yang lebih kecil, sehingga dalam 

kegiatan klasifikasi akan diperoleh kelompok-kelompok 

makhluk hidup dengan jenjang yang berbeda. Pengelompokkan 

hasil klasifikasi pada tingkattingkat yang berbeda atau pada 

takson yang berbeda disebut taksonomi. Semakin tinggi 

jenjangnya semakin banyak anggotanya, tetapi persamaan sifat 

yang dimiliki anggotanya semakin sedikit. 

      

 

 

Klasifikasi dapat berfungsi sebagai alat untuk 

mempelajari keanekaragaman hayati. 

Tujuan dari klasifikasi adalah sebagai berikut. 

a. menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari; 

b. menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari; 

c. mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan 

tiap-tiap jenis; 

d. mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan 

ciricirinya; 

e. mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. 

 

 

  

 

 

Carolus Linnaeus 

(1707 - 1778) adalah 

seorang ilmuwan 

dari Swedia yang 

mengembangkan tatanama 

binomial untuk membuat 

klasifikasi hewan dan 

tumbuhan. Sistem 

klasifikasinya sangat 

sederhana, yaitu dengan 

cara memberi nama 

pada setiap organisme 

berdasarkan persamaan ciri 

fisiknya. Banyak dari sistem 

klasifikasinya tetap berlaku 

sampai sekarang tanpa 

mengalami perubahan. 

Sahabatku, 

ilmuan 

  Klasifikasi Makhluk Hidup 

  Tujuan & Manfaat Klasifikasi  

 

Info Biologi 

Kita juga dapat 

mengetahui tentang 

hubungan apa yang ada 

dalam suatu makhluk 

hidup 



Adanya klasifikasi makhluk hidup mempunyai manfaat sangat besar yang langsung    dapat 

dirasakan manusia, yaitu sebagai berikut: 

a. Pengklasifikasian melalui pengelompokkan dapat memudahkan dalam mempelajari 

organisme yang beraneka ragam. 

b.  Klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan tingkat 

kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya. 

 

 

 

Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui 

serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Pengamatan sifat makhluk hidup 

Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi, yang 

dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi 

makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. 

Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah 

b. Pengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada 

ciri yang diamati 

Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat 

pengelompokkan makhluk hidup. Dasar 

pengelompokkannya adalah ciri dan sifat atau persamaan 

dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. 

c. Pemberian nama makhluk hidup 

Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang 

penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan 

makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan 

sistem tata nama ganda (binomial nomenclature). Dengan 

adanya nama makhluk hidup maka ciri dan sifat makhluk 

hidup akan lebih mudah dipahami. 

 

Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah 

untuk mempermudah mengenali, 

membandingkan, dan mempelajari makhluk 

hidup.  
 

       

Info Biologi 
 
Aristoteles (384-322 SM), 

adalah seorang filsuf dan 

ilmuwan yang lahir dari 

rahim  seorang istri ahli 

fisika kerajaan. Di umur 17 

tahun dia menjadi  murid di 

Akademi milik Plato. Dia 

tinggal selama 20 tahun, 

sebagai murid dan guru. 

Dari dialah asal mula ilmu 

zoologi dan sistem 

klasifikasi makhluk hidup. 

 

  Tahapan  Klasifikasi  



 

 

 

Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 

tiga, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik.  

a. Sistem buatan 

Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk 

hidup. Klasifikasi buatan diperkenalkan oleh Carollus Linnaeus (1707-1778). Dasar 

klasifikasi adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat dan penampakan makhluk hidup 

(bentuk dan ukurannya). Misalnya, pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, perdu, 

dan gulma. Berdasarkan tempat hidup, dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan 

hewan yang hidup di darat. Berdasarkan kegunaannya, misalnya makhluk hidup yang 

digunakan sebagai bahan pangan, sandang, papan dan obat-obatan. 

b. Sistem alami 

Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan system alami menghendaki terbentuknya 

takson yang alami. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 350 SM. 

Klasifikasi ini didasarkan pada sistem alami, artinya suatu pengelompokan yang 

didasarkan pada ciri morfologi/bentuk tubuh alami, sehingga terbentuk takson-takson 

yang alami, misalnya hewan berkaki empat, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan 

sebagainya. Pada tumbuhan misalnya tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun 

seperti pita, dan sebagainya. 

c. Sistem filogenik 

Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson 

yang satu dan yang lainnya sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup 

(filogenik), diperkenalkan oleh Charles Darwin (1859). Makin dekat hubungan 

kekerabatan maka makin banyak persamaan morfologi dan  

 

Yang Perlu Anda ketahui 

Anatomi antar takson. Semakin sedikit persamaan maka 

makin besar perbedaannya, berarti makin jauh hubungan 

kekerabatannya. Misalnya, gorilla lebih dekat 

kekerabatannya dengan orangutan dibandingkan dengan 

manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu 

pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan 

tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. 
 

  Sistem Klasifikasi  



 

 

 

 

Makhluk hidup yang ada di bumi ini banyak sekali jumlahnya dan selain itu sangat 

beraneka ragam pula jenisnya. Sejak manusia lahir di bumi ini telah sadar akan 

adanya dua fenomena itu, dan semenjak itu pula manusia telah berusaha untuk 

memahami kedua gejala itu dan mengungkapkan makna yang terkandung di 

dalamnya.  

 

Kesadaran dan usaha itulah yang akhirnya melahirkan cabang ilmu hayat yang 

sekarang disebut ilmu taksonomi. Bergantung pada makhluk hidup yang akan 

dipelajari. Kita menamakan taksonomi hewan bila yang dijadikan objek studi adalah 

hewan, dan taksonomi tumbuhan bila yang dijadikan objek studi    adalah tumbuhan. 

 

Wettstein mengemukakan, bahwa tugas taksonomi tumbuhan adalah "Pengenalan 

(Identifikasi) jenis, baik yang ada di masa sekarang ataupun yang hidup pada masa 

perkembangan bumi yang telah silam, dan upaya untuk menggolongkan 

(mengklasifikasikan) ke dalam satu sistem yang di satu pihak sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dengan memberikan gambaran hubungan kekerabatan dalam sejarah 

perkembangan antara tumbuhan satu dan yang lainnya, serta di lain pihak dapat memenuhi 

kebutuhan yang praktis berupa ikhtisar ringkas dunia tumbuhan”. 

 

 

 

 

 

Sebelum digunakan nama baku yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan, makhluk hidup 

diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing, sehingga terjadi lebih dari satu nama 

untuk menyebut satu makhluk hidup. Misalnya, mangga ada yang menyebut poah, ada yang 

menyebut pauh, dan ada pula yang menyebut pelem. Nama pisang, di daerah jawa tengah 

disebut dengan gedang, sedangkan di daerah Sunda gedang berarti pepaya. Karena adanya 

perbedaan penyebutan ini maka akan mengakibatkan salah pengertian sehingga informasi 

tidak tersampaikan dengan tepat atau pun informasi tidak dapat tersebar luas ke daerah-

daerah lain atau pun negara lain. 

  Takson dalam Klasifikasi  

  Sistem Tata nama Ganda (Binomial Nimenclature)  



Dalam system klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam peringkat atau takson 

tertentu. Urutan kategori atau peringkat dalam klasifikasi mulai dari yang tertinggi sampai 

yang terendah dijelaskan dalam table berikut. 

 

Tumbuhan  Hewan  

Regnum (Dunia) Kingdom (Dunia 

Division (Divisi) Phylum (Filum)  

 Classis (Kelas) Classis (Kelas) 

Ordo (Bangsa) Ordo (Bangsa) 

Familia (Suku) Familia (Suku) 

Genus (Marga) Genus (Marga) 

Species (Jenis) Species (Jenis) 

 

Carollus Linnaeus seorang sarjana kedokteran dan ahli botani dari Swedia berhasil membuat 

sistem klasifikasi makhluk hidup. Untuk menyebut nama makhluk hidup, C. Linneaus 

menggunakan system tata nama ganda, yang aturannya sebagai berikut. 

 

a. Untuk menulis nama Species (jenis) 

1) Terdiri dari dua kata, dalam bahasa latin. 

2) Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua 

merupakan penunjuk spesies.  

3) Cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar, 

sedangkan nama penunjuk spesies dengan huruf kecil. 

4) Apabila ditulis dengan cetak tegak maka harus digarisbawahi 

secara terpisah antarkata, sedangkan jika ditulis dengan cetak 

miring maka tidak digarisbawahi. Contohnya: nama jenis 

tumbuhan Oryza sativa atau dapat juga ditulis Oryza sativa (padi) 

dan Zea mays dapat juga ditulis Zea mays (jagung). 

5) Apabila nama spesies tumbuhan terdiri lebih dari dua kata maka 

kata kedua dan seterusnya harus disatukan atau ditulis dengan 

tanda penghubung. Misalnya, nama bunga sepatu, yaitu Hibiscus 

rosasinensis ditulis Hibiscus rosa-sinensis. Sedangkan jenis hewan 

yang terdiri atas tiga suku kata seperti Felis manuculata domestica 

Klasifikasi sistem dua 

kingdom ini dikeluarkan oleh 

Aristoteles. Dalam sistem ini 

organisme dibagi ke dalam 

dua kerajaan 

yaitu plantae dan animalia 

Info PBL 

Kerajaan tumbuhan 

atau flora memiliki ciri 

: terdapat dinding sel 

yang tersusun atas 

selulosa sehingga 

selnya kaku, 

berklorofil dan mampu 

berfotosintesis. Meski 

tidak berklorofil. 

Kerajaan Hewan 

memiliki ciri: tidak 

berdinding sel, tidak 

berklorofil, dapat 

bergerak bebas. Yang 

masuk kategori hewan 

adalah Protozoa, 

Porifera, 

Coelenterata, 

Mollusca, Arthropoda, 

Echinodermata dan 

Chordata 

Sainsma.com, 2020 

 



(kucing jinak) tidak dirangkai dengan tanda penghubung. 

Penulisan untuk varietas ditulis seperti berikut ini yaitu, Hibiscus 

sabdarifa varalba (rosella varietas putih). 

6) Apabila nama jenis tersebut untuk mengenang jasa orang yang menemukannya maka 

nama penemu dapat dicantumkan pada kata kedua dengan menambah huruf (i) di 

belakangnya. Contohnya antara lain tanaman pinus yang diketemukan oleh Merkus, 

nama tanaman tersebut menjadi Pinus merkusii. 

 

b. Untuk menulis Genus (marga) 

Nama genus tumbuhan maupun hewan terdiri atas satu kata tunggal yang dapat diambil 

dari kata apa saja, dapat dari nama hewan, tumbuhan, zat kandungan dan sebagainya 

yang merupakan karakteristik organisme tersebut. Huruf pertamanya ditulis dengan 

huruf besar, contoh genus pada tumbuhan, yaitu Solanum (terungterungan), genus pada 

hewan, misalkan Canis (anjing), Felis (kucing).  

c. Untuk menulis nama Familia (suku) 

Nama familia diambil dari nama genus organisme bersangkutan ditambah akhiran -aceae 

untuk organisme tumbuhan, sedangkan untuk hewan diberi akhiran -idea. Contoh nama 

familia untuk terungterungan adalah Solanaceae, sedangkan contoh untuk familia anjing 

adalah Canidae. 

d. Untuk menulis nama Ordo (bangsa) 

Nama ordo diambil dari nama genus ditambah akhiran ales, contoh ordo Zingiberales 

berasal dari genus Zingiber + akhiran ales. 

e. Untuk menulis nama Classis (kelas) 

Nama classis diambil dari nama genus ditambah dengan akhiran -nae, contoh untuk genus 

Equisetum maka classisnya menjadi Equisetinae. Ataupun juga dapat diambil dari ciri 

khas organisme tersebut, misal Chlorophyta (ganggang hijau), Mycotina (jamur). 

f. Determinasi atau identifikasi 

Selain mengadakan klasifikasi, tugas utama taksonomi lainnya yang penting ialah 

pengenalan atau identifikasi. Melakukan identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan 

atau menetapkan identifikasi ("jati diri") suatu tumbuhan, yang dalam hal ini tidak lain 

adalah menentukan namanya yang benar dan tempatnya yang tepat dalam system 

klasifikasi. Untuk istilah identifikasi sering juga digunakan istilah determinasi yang 

diambil dari bahasa Belanda, yaitu determinatie yang artinya penentuan. 



Siapapun yang menghadapi benda yang tidak ia kenal, pertamatama yang ditanyakan tentulah 

" Benda apakah ini ?" Demikian pula setiap orang yang tidak peduli apakah ia seorang pakar 

ilmu tumbuhan ataukah ia orang awam, menghadapi suatu tumbuhan yang tidak ia kenal, 

pasti yang pertama-tama ia tanyakan adalah "Tumbuhan apakah ini gerangan?" Itu berarti 

yang ingin ia ketahui terlebih dahulu adalah identitas tumbuhan itu, yang berarti pula bahwa 

yang pertamatama dilakukan oleh siapapun yang tidak atau belum mengenal tumbuhan yang 

ia hadapi adalah berusaha mengenal atau melakukan identifikasi tumbuhan tadi. 

 

Untuk menentukan nama jenis atau kelompok organisme yang diteliti, digunakan cara 

identifikasi dengan menyamakan ciri-ciri yang ada dengan ciri-ciri yang tercantum dalam 

kunci determinasi. Kunci determinasi berisi sejumlah keterangan yang digunakan untuk 

menentukan kelompok atau jenis organisme berdasarkan ciri yang dimilikinya. Untuk 

menentukan nama kelompok famili, genus, dan spesies dapat dilakukan dengan cara 

mencocokkan objek tersebut dengan ciri-ciri yang tertulis dalam kunci determinasi tersebut. 

Tahapan yang dilakukan dalam menggunakan kunci determinasi untuk menentukan nama 

suatu kelompok makhluk hidup adalah sebagai berikut., 

 

 Mengambil objek yang lengkap, jika tumbuhan maka bagian 

yang diambil harus selengkap mungkin, mulai dari akar, 

batang, daun,bunga, dan buah serta biji. 

 Mengamati objek, jika perlu gunakan lup untuk memperbesar 

objek. 

 Mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi 

yang memuat ciri-ciri objek tersebut. 

 Menentukan nama atau kelompok objek dan menuliskan 

rumus determinasinya. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Info PBL 

Identifikasi 

tumbuhan adalah 

menentukan 

namanya yang benar 

dan tempatnya yang 

tepat dalam sistem 

klasifikasi 
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Info PBL 

Ketepatan dalam 

identifikasi harus 

didasari dengan 

pemahaman 

morfologi suatu 

spesies 
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Gambar 3.1 Contoh Identifikasi Tumbuhan berdasarkan karekter Morfologi 

Bunga family Orchidaceae (Diego Bogarín, 2016) 

 

Untuk melakukan pencandraan seperti pada urutan kedua di atas, kita memerlukan daftar 

ciri-ciri yang dipergunakan untuk melakukan pengamatan tersebut, daftar ciri-ciri itu disebut 

dengan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Disebut dikotomi karena daftar tersebut 

terdiri atas dua pernyataan yang berlawanan. Untuk membuat kunci dikotomis dapat 

dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini.  

a. Kelompokkan seluruh organisme yang akan diamati. 

b. Gunakan ciri-ciri umum yang ada pada organisme tersebut, sehingga akan dihasilkan dua 

kelompok organisme yang berbeda ciri-ciri umumnya. 



c. Gunakanlah ciri-ciri atau struktur yang lebih khusus, sehingga dua kelompok tersebut 

masing-masing terbagi lagi menjadi dua kelompok yang lebih kecil lagi. 

d. Kegiatan pengelompokkan dilanjutkan sampai dihasilkan kelompok yang tidak dapat 

dibagi-bagi lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil, sehingga akan ditemukan nama dari 

organisme tersebut. 

 

Dari contoh kunci determinasi sederhana di atas maka dapat ditulis kunci determinasi dari 

masing-masing spesies, misalkan padi adalah 1b-2b-3b-4b-5b-6a-7a, sedangkan kacang 

memiliki kunci determinasi 1b-2b-3b-4b-5b-6b-8a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernahkah Anda memperhatikan hewan dan tumbuhan di sekitarmu? Coba kamu 

perhatikan pohon mangga dan pohon durian. Walaupun kedua pohon tersebut sama-sama 

besar, tapi bentuk daun,buah, berbeda. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan dan hewan 

yang ada di sekitar kita beraneka ragam. Mengapa hal ini terjadi? Karena keberagaman 

makhluk hidup sangatlah banyak, maka para ahli membuat pengklasifikasiannya agar kita 

dapat mengamatinya dengan mudah.  

Contoh lain, Siapa namamu? Mengapa kamu diberi nama oleh orang tuamu? Tentu 

agar kamu dikenal luas. Menurutmu, apa yang terjadi bila semua makhluk hidup tidak 

bernama? Oleh karena itu, untuk mengenal setiap makhluk hidup yang berada di sekitar 

kita, dibutuhkan nama. Nama digunakan sebagai penghubung antara kita dengan 

bendabenda atau makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang ada pada umumnya diberi 

nama sesuai dengan bahasa daerah di mana ia berada. Namun, penggunaan 

bahasa daerah dalam pemberian nama makhluk hidup hanya tepat untuk suatu daerah 

tertentu. Karena bahasa daerah sangat banyak, sehingga sering terjadi suatu jenis makhluk 

hidup sama akan memiliki 

banyak nama. Akibatnya, kadang-kadang menimbulkan kerancuan. Contohnya, pepaya di 

Semarang disebut kates, di Banyumas disebut gandul, di Jawa Barat disebut gedang. Oleh 

karena itu, untuk menghindari keragaman nama tersebut diperlukan suatu pedoman. 

Pedoman penamaan makhluk hidup yang berlaku di dunia saat ini adalah nama ilmiah. 

 

Permasalahan di sekitar kita 

 

Nah, setelah Anda membaca permasalahan diatas: 

1) Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas  4-5 orang siswa secara heterogen 

2) Secara kolaboratif bacalah KD 4.4. tentang keanekaragaman hayati, pahami makna 

keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem 

3) Diskusikan di dalam kelompokmu perbedaan dari keanekaragaman tingkat gen, 

jenis dan ekosistem 

4) Setiap kelompok berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data/bahan-

bahan/alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bacaan 

diatas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumbuhan dan hewan manakah  yang kalian selidiki? Bagaimana system klasifikasinya? 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

A. Bereksperimen/mengumpulkan data 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 

 

B. Berhipotesis 

Kumpulkan informasi bisa dari buku paket, internet dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah tersebut, lalu diskusikan hipotesisnya! 

 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 

 

C. Menjelaskan  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 

Ayo kita selidiki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kalian melakukan tahap penyelidikan, susunlah hasil karyanya berupa 

laporan/temuan masalah kemudian presentasikan didepan kelas! 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

Peserta didik secara berkelompok saling memberikan masukan terkait hasil karyanya 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

3. Menyajikan hasil kariya 

4. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah 
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