Modul 1
Standar Kompetensi :1. Memahami Hakikat Biologi Sebagai Ilmu
Kompetensi Dasar : 1.1 Mengidentifikasi ruang lingkup Biologi
Indikator :







Menjelaskan karakteristik umum sains
Menunjukkan kedudukan dan keterkaitan Biologi dengan ilmu
yang lain
Menjelaskan apa yang dikaji (ruang lingkup) ilmu biologi
Menyebutkan manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan
Menjelaskan dampak negatif yang mungkin timbul akibat
berkembangnya ilmu biologi
Menjelaskan pentingnya IPTEK dalam perkembangan biologi (PT)

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Ruang Lingkup Biologi

Cabang-cabang Ilmu Biologi

objek yang dipelari
Hewan

Mikroorganis

disebut

disebut

Zoologi

Mikrobiologi

contoh
Ornitologi
1

Tumbuhan
disebut
Botani

contoh
Entomologi

Virologi

Mikologi

Lingkungan
disebut
Ekologi

A.Malakologi
Karekteristik Umum BiologiBakteriologi
Sebagai Ilmu (Sains)
Ilmu pengetahuan berkembang karena hakikat manusia yang serba ingin tahu.
Mengembangkan ilmu pengetahuan tidak harus berawal dari nol, melainkan bisa dari
hasil penelitian orang lain asal sesuai dengan karakteristik sains itu sendiri. Biologi
bagian dari sains yang memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu sains lainnya.
Adapun karakteristik ilmu pengetahuan alam termasuk biologi (SAINS/IPA) yaitu:
1. Obyek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera
2. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata)
3. Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku
4. Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat deduktif artinya berfikir dengan
menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku
umum. Bersifat deduktif artinya berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal
yang umum menjadi ketentuan khusus.
5. Hasilnya bersifat obyektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku
(subyektif)
6. Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum, dimanapun diberlakukan
B.

Pengertian Biologi
Biologi berasal dari kata bios,yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi
biologi adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang khusus mempelajari
segala sesuatu tentang makhluk hidup.

C.

Sejarah Perkembangan Biologi
Biologi telah lama lahir dan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Berkat ketekunan dan kuletan para biolog dalam mengembangkan penelitian, biologi
berkembang semakin pesat. Objek kajian biologi semakin luas dan mendalam,
sehingga semakin sulit bila dikaji dalam satu disiplin ilmu saja. Untuk mempermudah
dalam pengkajiannya maka biologi dibagi menjadi cabang-cabang ilmu baru, yang
masing-masingnya mengkhususkan bidang kajiannya pada suatu objek tertentu saja.
Bahkan pada cabang boilogi terus muncul cabang ilmu yang semakin khusus bidang
kajiannya.

D.

Ruang Lingkup Ilmu Biologi
Berdasarkan struktur keilmuan menurut BSCS (Biological Science Curricullum Study,
Mayer 1980) bahwa ruang lingkup biologi meliputi obyek biologi berupa kingdom (plantae,
animalia, protista, fungi, archebacteria, eubacteria). Ditinjau dari tingkat molekul (virus) - sel
(protozoa, bakteri dan tumbuhan unisel) - jaringan (porifera & coelenterata) - organ (hati,
ginjal, dll) - sistem organ (sistem sirkulasi, sistem transportasi, dll) - individu (manusia) –
populasi (kumpulan individu yang sama di daerah yang sama) – komunitas (kumpulan
beberapa populasi) – ekosistem (kumpulan beberapa komunitas) – biosfer (kumpulan bebrapa
ekosistem). Adapun persoalan yang dikaji meliputi 9 tema dasar yaitu :
1. Biologi (sains) sebagai proses inkuiri
2. Sejarah konsep biologi
3. Evolusi
4. Keanekaragaman dan keseragaman
5. Genetika dan kelangsungan hidup
6. Organisme dan lingkungan
7. Perilaku
8. Struktur dan fungsi
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9. Regulasi
Contoh objek biologi dan ilmu yang mempelajarinya :

No

Objek Biologi

Cabang ilmu Biologi

1

Ornitologi

2

Icthiologi

3

Entomologi

4

Malakologi

5

Virologi

6

Mikologi

7

Botani

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, obyek biologi juga terus berkembang.

No
1
2
3
4

Cabang Biologi
Anatomi
Bakteriologi
Botani
Ekologi

5
6
7
8
9
10
11

Embriologi
Fisiologi
Genetika
Hygiene
Histology
Mikrobiologi
Mikologi

3

Objek Kajian
Susunan tubuh makhluk hidup
Semua segi kehidupan bakteri
Semua segi kehidupan tumbuhan
Hubungan timbale balik organisme dengan
lingkungannya
Perkembangan embrio
Fungsi alat-alat tubuh
Cara penurunan sifat organisme
Cara dan aturan hidup sehat
Jaringan tubuh
Jasad renik atau organisme yang sangat kecil
Semua segi kehidupan jamur

12

Patologi

13

Taksonomi

14

Zoology

Penyakit dan pengaruhnya terhadap kehidupan
manusia
Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan
ciri-cirinya
Semua segi kehidupan hewan

E.

Peranan Dan Keterkaitan Biologi Dengan Ilmu Yang Lain
Dalam beberapa cabang biologi yang cakupan kajiannya masih sangat luas,
sehingga berkembanglah ilmu baru seperti miologi, neurology, endokrinologi dan
lain-lain. Bersama disiplin ilmu IPA lainnya berkembang juga cabang biologi seperti
biofisika, biokimia dan lain-lain.

F.

Pentingnya IPTEK Dalam Perkembangan Biologi
Perkembangan cabang-cabang biologi, tidak terlepas dari perkembangan ilmu dan
teknologi lain, seperti penemuan alat pembesar, teknologi pewarnaan, thermometer,
sinar X, elektronika dan lain-lain.
Perkembangan biologi juga tidak lepas dari perannyan dalam ilmu terapan di
berbagai bidang, seperti industri, peternakan, perikanan, pertanian, kedokteran,
kesehatan, farmasi dan lain-lain.

G.

Peranan Dan Keterkaitan Biologi Dengan Ilmu Terapan Lainnya
Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan alam (IPA) telah
mengubah sejarah kehidupan manusia. Perkembangan itu semakin pesat setelah
diketemukannya komputer yang dapat membantu manusia dalam merancang dan
menganalisis hasil-hasil penelitian. Di dunia kedokteran telah ditemukan berbagai
teknik bedah, transplantasi organ, terapi genetik, bayi tabung, serta obat-obatan
penyembuh berbagai penyakit. Itu semua berkat perkembangan IPA. Ilmu
pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dan ingin
memahami alam apa adanya.

H.

Contoh Manfaat Mempelajari Biologi
Dampak positif atau manfaatnya yaitu:
1. Manusia sadar terhadap hidup dan kehidupan dalam lingkungan
2. Diciptakan bibit unggul yang ramah lingkungan
3. Pemanfaatan mikroorganisme dalam segala bidang.

I.

Dampak Negatif Yang Timbul Akibat Berkembangnya Ilmu Biologi
Peran biologi dalam kehidupan memberikan juga dapat menimbulkan dampak
negative, diantaranya yaitu:
1. Mengeksploitasi SDA dengan sembarangan,
2.

Penggunaan bibit unggul dan pestisida berlebihan yang akan berdampak pada
biodeversitas
3. Penggunaan senjata biologi yang mematikan, yang akan merusak lingkungan biotik
maupun abiotik.
Oleh karena itu kemajuan biologi yang demikian pesatnya harus diimbangi dengan iman
dan takwa, sehingga pemanfaatan lebih optimal dan meminimalkan dampak negatif yang
ada.
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LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 1
KD. 1.1
Tujuan
Mengidentifikasi cabang-cabang ilmu Biologi menurut obyek, persoalan, dan tingkat
organisasi.
Alat dan Bahan

Alat tulis

Lembar Problem Posing I (LPP I)

Lembar Problem Posing II (LPP II)
Cara Kerja
1.
Buatlah rangkuman dalam bentuk peta konsep oleh kelompok tentang cabang-cabang
ilmu biologi. Tulis peta konsep pada karton manila yang tersedia
2.
Susunlah pertanyaan, dan masing-masing anggota kelompok menuliskan pertanyaan
yang telah dibuat pada Lembar Problem Posing I (LPP I)
3.
Masing-masing peserta didik membacakan pertanyaan yang dibuat, dan mendiskusikan
jawaban dalam masing-masing kelompok
4.
Wakil kelompok menuliskan pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan dalam kelompok
pada Lembar Problem Posing II (LPP II)
5.
Kelompok I menyerahkan LPP II ke kelompok II, kelompok II ke kelompok III begitu
seterusnya sehingga kelompok terakhir menyerahkan ke kelompok I
6.
Kelompok yang menerima LPP II dari kelompok lain membantu mencarikan jawaban dan
mendiskusikan jawaban di dalam kelompoknya
7.
Masing-masing kelompok menyampaikan pertanyaan teman kelompok (yang terdapat
pada LPP II) dan menyampaikan jawabannya pada kegiatan diskusi kelas dengan bantuan
peta konsep yang telah dibuat
8.
Kelompok lain dapat membantu menambah jawaban, menyanggah atau
memberikan
jawaban lain yang dianggap lebih benar
9.
Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelas

Penilaian LKPD 1 KD 1.1
Format Penilaian Problem Posing (LPP I dan LPP II)
LEMBAR PROBLEM POSING I
Nama
NIPD
Kelompok
Pertanyaan:
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:
:
:

Jawaban:

LEMBAR PROBLEM POSING II
Kelompok
Anggota/NIPD
1.
2.
3.
4.
5.

:
:

Pertanyaan:

Jawaban:

Evaluasi :
Lengkapilah tabel di bawah ini!
Cabang Ilmu
No
Biologi
1

6

Virologi

Pengertian

…………………………………………………..
Ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan
lingkungannya

2

…………

3

…………

4

Mikologi

…………………………………………………..

5

Genetika

…………………………………………………..

6

Ornitologi

…………………………………………………..

7

…………

Ilmu yang mempelajari perubahan makhluk hidup yang terjadi
dalam kurun waktu yang sangat lama

8

…………...

9

Bakteriologi

Ilmu yang mempelajari macam-macam penyakit

Ilmu yang mempelajari bentuk tubuh makhluk hidup

…………………………………………………..
10

…………..

Ilmu yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup

Modul 2
Standar Kompetensi :1. Memahami Hakikat Biologi Sebagai Ilmu
Kompetensi Dasar : 1.2 Mendeskripsikan Objek Dan Permasalahan
Biologi
Pada
Berbagai
Tingkat
Organisasi
Kehidupan (Molekul, Sel, Jaringan, Organ, Individu,
Populasi, Ekosistem, dan Bioma)
Indikator :

 Memberikan contoh objek dan persoalan biologi pada tingkat
molekul, sel, jaringan, organ,individu,populasi dan bioma
 Menjelaskan bekerja dan bersikap ilmiah yang ditunjukkan oleh ahli
biologi
 Mengidentifikasi urutan sistematika metoda ilmiah
 Menjelaskan manfaat hasil pemecahan masalah dengan metoda
ilmiah
 Melakukan penelitian sederhana dengan menerapkan metode ilmiah
(PT)

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Objek Dan Permasalahan Biologi
Pada Berbagai Tingkat Organisasi Kehidupan
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A.

Contoh Objek Biologi Pada Tingkat Molekul Sampai Sistem Organ Individu,
Contoh Objek Biologi Pada Tingkat Individu Sampai Bioma, Dan Contoh Masalah
Dan Alternatif Pemecahan Masalaah Biologi Pada Berbagai Tingkat Organisasi
Kehidupan
Keanekaragaman warna bunga pada tanaman mawar. Bentuk, rasa, warna pada
buah mangga, serta keanekaragaman sifat, warna bulu dan bentuk pial pada ayam, ini
semua disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut dengan gen.
Semua makhluk hidup dalam satu spesies/jenis memiliki perangkat dasar penyusun
gen yang sama. Gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat
suatu organisme yang bersifat diturunkan dari induk/orang tua kepada
keturunannya.
Gen pada setiap individu, walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, tetapi
susunannya berbeda-beda bergantung pada masing-masing induknya. Susunan
perangkat gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam satu
spesies.

B.

Mengusulkan Alternatif Pemecahan Masalah Biologi Yang Ditemukan Dengan
Rencana Penelitian Sederhana Yang Dapat Dilakukan
Langkah-Langkah Melakukan Percobaan
Secara lengkap , suatu percobaan terdiri atas perumusan masalah, varaibel
penelitian, definisi operasional variael, pelaksanaan eksperimen untuk
mengumpulkan data, dan menyimpulkan hasil percobaan.
a. Perumusan masalah
Sebelum membuat rumusan masalah, ada dua hal yang perlu dipersiapkan
terlebih dahulu yaitu mengenali masalah dan memilih suatu masalah.
Pertimbangan atau pedoman dalam pemilihan masalah antara lain:
 Memilih masalah yang paling menarik untuk diteliti
 Peneliti cukup memiliki keahlian teknik untuk mengerjakan percobaan atau
penelitian tersebut
 Memilih percobaan yang dapat dilakukan dengan keberadaan waktu yang
tersedia bagi peneliti
 Kegunaan dari apa yang diteliti praktis atau pengembangan teoritis
 Layak untuk diteliti, baik ditinjau dari segi financial, waktu, dan pengetahuan
 Percobaan hendaknya sesuai dengan tingkat kematangan dan pengetahuan
siswa
 Sarana pendukung mudah diperoleh
b. Mempersiapkan percobaan dasar
Langkah-langkah pendahuluan ini antara lain:
 Mengumpulkan semua perlengkapan yang akan diperlukan
 Melatih setiap teknik baru yang akan diperlukan
 Mencari informasi yang dilakukan peneliti lain dalam bidang tersebut serta
bidang lain yang bertalian dengan bidang yang akan diteliti
 Mencatat informasi penting yang diperoleh dari buku sumber dalam kartu
arsip atau buku catatan khusus
 Mempersipkan rencana percobaan pendahuluan
c. Penyusunan hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari hasil penelitian yang perlu diuji
secara empiris. Ada beberapa petunjuk dalam merumuskan hipotesis, yaitu
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 Hipotesis hendaknya menyatakan pertautan antara dua variable atau lebih
 Hipotesis hendaknya dinyatakan dalam bentuk kallimat pertanyaan
 Hipotesis hendaknya dinyatakan dalam kaliamt yang singkat dan jelas
 Hipotesis hendaknya dapat diuji
d. Identifikasi, klasifikasi, dan definisi operasional variable
Beberapa variable dalam eksperimen, yaitu:
 Variable bebas atau variable eksperimen
 Variable terikat
 Variable terkontrol
e. Pengamatan dan observasi
Observasi adalah kegiatan menggunakan satu indera atau lebih, seperti
melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba secara seksama untuk
mendapatkan keterangan darai seasuatu yang diamati.
Pengamatan dapat langsung dengan indera atau dapat juga menggunakan alat
bantu.
C.

9

Mengidentifikasi Urutan Sistematika Metode Ilmiah
Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan
untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam prakteknya metode ilmiah
meliputi enam langkah, yaitu:
1. merumuskan masalah
2. mengumpulkan keterangan
3. menyusun hipotesis
4. menguji hipotesis dengan eksperimen
5. menarik kesimpulan
6. menguji kesimpulan dengan eksperimen
Langkah sistematis dalam proses ilmiah/metode ilmiah di atas dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Merumuskan masalah
Ada tiga cara dalam merumuskan permasalahan yaitu:
a.
Apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat objek
eksperimen?
b.
Bagaimana pengeruh variabel bebas terhadap variabel terikat objek
eksperimen?
c.
Apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat objek
eksperimen?
2. Menyusun kerangka berfikir
Kerangka berfikir dicari melalui kepustakaan atau fakta empiris.
3. Merumuskan hipotesis
Hipotesis merupakan suatu dugaan yang merupakan jawaban sementara terhadap
masalah sebelum dibuktikan. Ada 2 macam hipotesis dalam eksperimen yaitu:
a.
Hipotesis nol (H0) : tidak ada pengnaruh dari variabel
bebas terhadap variabel terikat
b.
Hipotesis alternatif (H1) : ada pengaruh dari variabel
bebas terhadap variabel terikat
4. Melakukan eksperimen

Untuk mendukung atau menyangkal hipotesa itu perlu dibuktikan melalui
eksperimen. Dalam melakukan eksperimen melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut:
a.
Taraf perlakuan
b.
Pengendalian faktor lain
c.
Ulangan
d.
Pengukuran
5. Analisis data
Analisa data dapat menggunakan statistik atau secara deskriptif.
6. Menarik kesimpulan
Ada dua kemungkinan dalam kesimpulan yaitu hipotesis diterima (dugaan
sementara sesuai dengan eksperimen) atau ditolak (dugaan sementara tidak sesuai
dengan eksperimen).
7. Publikasi
Hasil penelitian di publikasikan ke kalayak melalui jurnal penelitian, seminar atau
lewat internet.
Sistematika laporan penelitian
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
B. Rumusan masalah
C. Tujuan penelitian
D. Manfaat penelitian
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian teori
B. Kajian dan hasil-hasil penelitian
C. Rumusan hipotesis
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Variabel dan definisi operasional variabel
B. Rancangan penelitian
C. Sasaran penelitian (populasi dan sampel)
D. Instrumen, alat dan bahan
E. Prosedur pelaksanaan penelitian
F. Rencana analisis data
G. Jadwal penelitian
BAB IV. DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi data
B. Interpretasi data
C. Uji hipotesis
D. Pembahasan
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
D.

10

Contoh Pemecahan Masalah Biologi Dengan Metode Ilmiah

Pemecahan madalah Biologi dapat dilakukuan dengan serangkaian proses ilmiah.
Proses ilmiah merupakan perangkat ketrampilan kompleks yang digunakan dalam
melakukan kerja ilmiah. Proses ilmiah dapat dilakukan dengan pendekatan ketrampilan
proses dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
1.
Ketrampilan proses sains dasar, meliputi:
a. Mengobservasi
Mencari gambaran atau informasi tentang objek penelitian melalui indera. Dalam
biologi hasil observasi seringkali dibuat dalam bentuk gambar (misal gambar dunia
dll), bagan (missal bagan siklus hidup kupu-kupu), tabel (misal tabel pertumbuhan
penduduk suatu wilayah), grafik (misal grafik hubungan antara tabel pertumbuhan
kecambah), dan tulisan.
b. Menggolongkan
Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi suatu permasalahan.
c.
Menafsirkan
Memberikan arti sesuatu fenomena/kejadian berdasarkan atas kejadian lainnya.
d.
Mempraktikkan/meramalkan
Memperkirakan kejadian berdasarkan kejadian sebelumnya serta hukum-hukum yang
berlaku. Prakiraan dibedakan menjadi dua macam yaitu prakiraan intrapolasi yaitu
prakiraan berdasarkan pada data yang telah terjadi; kedua prakiraan ekstrapolasi yaitu
prakiraan berdasarkan logika di luar data yang terjadi.
e.
Mengajukan pertanyaan
Berupa pertanyaan bagaimana, karena pertanyaan ini menuntut jawaban yang
diperoleh dengan proses.
2.
Ketrampilan proses sains terpadu, yang terdiri dari:
a.
Mengidentifikasi variabel
b.
Menyusun tabel data
c.
Menyusun grafik
d.
Mendeskripsikan hubungan antar
variabel
e.
Perolehan data dan pemrosesan data
f.
Menganalisia penyelidikan
g.
Merumuskan hipotesis
h.
Mendefinisikan
variabel
secara
operasional
i.
Melakukan eksperimen
j.
Inferens
Produk ilmiah
Dengan menggunakan sikap dan proses ilmiah, para ahli memperoleh penemuanpenemuan yang dapat berupa fakta atau teori. Produk ilmiah sangat berpengaruh pada
perkembangan ilmu dan teknologi. Produk ilmiah ditujukan untuk kesejahteraan manusia
dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berdaya guna bagi pemenuhan kebutuhan hidup
manusia
Biologi merupakan cabang sains yang mempelajari berbagai permasalahan makhluk
hidup, dan untuk mempelajari melalui proses dan sikap ilmiah ini sebagai konsekuensi
biologi. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah akan memperoleh produk ilmiah.

E.
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Manfaat Hasil Pemecahan Masalah Dengan Metode Ilmiah
Beberapa manfaat yang didapatkan dari bekerja ilmiah antara lain adalah sebagai
berikut:
1. membantu pemecahan permasalahan dengan penalaran dan pembuktian yang
memuaskan

2. menguji ulang hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang
objektif
3. memecahkan atau menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih
menjadi teka-teki
F.
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Bekerja Dan Bersikap Ilmiah Yang Ditunjukkan Seorang Ahli Biologi
1. Bekerja Ilmiah
Cara kerja ilmuan dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah
tersebut dikenal dengan kerja ilmiah. Dalam kerja ilmiah, para siswa
diperkenalkan pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses.
Berbagai macam kemampuan keterampilan proses dalam kerja ilmiah yang
harus ditumbuhkembangkan pada setiap siswa antara lain kemampuan
mengamati dan observasi, mengelompokkan, mencari hubungan, meramalkan,
menafsirkan, mengajukan pertanyaan, menerapkan atau aplikasi, merencanakan
percobaan dan mengkomunikasikan.
a. mengajukan pertanyaan
dalam kegiatan ilmiah, ada empat macam petanyaan yang perlu
dikembangkan, yaitu:
 pertanyaan untuk mengungkap fakta
 pertanyaan tentang prosedur
 pertanyaan tentang penggunaan alat atau bahan tertentu
 pertanyaan untuk merancang suatu kegiatan
b. membuat rancangan penelitian
sebelum melakukan eksperimen perlu dibuat rangcangan penelitian
berdasrkan dugaan sementara atau hipotesis. Secara singkat, peran penelitian
adalah untuk mendeskripsikan, menerangkan, menyusun teori, memprediksi
dan mengendalikan.
c. macam penelitian
berdasarkan kegunaannya, penelitian dapat dibedakan atas:
 penelitian dasar, mencakup pengembangan teori
 penelitian terapan, mengkonsentrasikan pada penerapan teori untuk
menyelesaikan suatu masalah
 penelitian evaluasi, mencakup pengambilan keputusan terhadap kelemahan
relative dari dua atau lebih aksi atau tindakan alternative
 penelitian aksi, dikonsentrasikan dengan penyelesaian segera untuk
masalah local
berdasarkan metodenya, penelitian dibedakan menjadi:
 penelitian sejarah, merupakan penyelidikan yang kritis terhadap
keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman dimasa lampau
 penelitian deskriptif, meneliti status kelompok manusia, objek,kondisi,
suatu system pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang
 penelitian korelasional, mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada
suatu factor berkaitan dengan satu atau lebih factor lain berdasarkan
koefisien korelasi
 penelitian eksperimen atau sebab akibat, mengkaji kemungkinan sebab
akibat dengan mendasarkan kepada pengamatan terhadap akibat yang
ada dan mencari factor penyebabnya.

2. Sikap Ilmiah
Merupakan sikap yang harus dimiliki untuk berlaku obbyektif dan jujur saat
mengumpulkan dan menganalisa data.Seorang peneliti akan menghasilkan temuan

berderajat keilmiahan tinggi apabila ia mengembangkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah
tersebut meliputi:
d.
Rasa ingin tahu
e.
Jujur
f.
Teliti
g.
Objektif
h.
Tekun
i.
Terbuka

Modul 3
MATA PELAJARAN SAINS BIOLOGI
SEKOLAH MENENGAH ATAS

Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup
Kompetensi Dasar : 2. 1. Mendeskripsikan prinsip-prinsip dan sistem
klasifikasi makhluk hidup
Indikator :






Menjelaskan dasar, tujuan dan manfaat klasifikasi
Menjelaskan proses terjadinya klasifikasi (PT)
Menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup
Menunjukkan urutan takson tumbuhan dan hewan
Memberikan contoh urutan takson Tumbuhan (misal: Terung) dan
hewan (misal: Macan tutul)

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Sistem Klasifikasi

A. Dasar dan tujuan serta manfaat klasifikasi makhluk hidup
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Untuk menyederhanakan begitu banyaknya jenis makhluk hidup sehingga
mudah di pelajari, maka dikembangkan cabang biologi khusus yang disebut
taksonomi. Taksonomi berasal dari kata Takso (mengklasifikasikan) dan nomos
(ilmu). Jadi merupakan ilmu tentang identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup
berdasarkan aturan tertentu.
Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mengelompokan makhluk
hidup berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri yang dimiliki. Klasifikasi
menyangkut beberpa kegiatan atau tahap antara lain:
 Pengenalan ciri atau pecandraan (identifikasi)
 Pengelompokan (Grouping)
 Pemberian nama (Nomenklatur)
Adapun tujuan klasifikasi untuk menyederhanakan objek studi yang
beraneka ragam yaitu dengan mencari persamaan-persamaan dan perbedaan ciri dan
sifat yang ada. Sedangkan manfaat klasifikasi adalah untuk memudahkan kita
mempelajari makhluk hidup yang beranekaragam, mislanya untuk mengetahui
hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, manfaat makhluk hidup bagi manusia
dan cara menjaga kelestarian makhluk hidup tersebut.
B. Sistem-sistem Klasifikasi
Dibedakan menjadi 3 :
1. Sistem klasifikasi alamiah
Diciptakan oleh Theoprastus (370 -285 SM), salah seorang murid Aristoteles,
didasarkan pada bentuk yang dapat dilihat dengan mata biasa (morfologi),
tumbuhan dibagi menjadi 4 kelompok : pohon, semak, perdu, dan herba.
2. Sistem klasifikasi buatan
Diciptakan oleh Corollus Linnaeus (1707 – 1778), ilmuwan Swedia dikenal
sebagai bapak Klasifikasi, dasar yang digunakan adalah alat reproduksi seksual
dan morfologi, penggolongan makhluk hidup berdasarkan pengaruhnya terhadap
manusia, misalnya beracun, atau berguna, piaraan atau liar, gulma atau sayuran.
3. Sistem klasifikasi filogenetik
Diciptakan oleh Charles Darwin 1859, menerbitkan buku tentang teori
evolusi, pernyaannya persamaan struktur tubuh menunjukkan hubungan
kekerabatan yang lebih dekat, didasarkan urutan perkembangan makhluk hidup
(filogeni) serta mengetahui hubungan kekerabatan antara satu dengan yang
lainnya.
C. Urutan Takson
Disebut tingkat pengelompokan. Tingkatan ini disusun oleh kelompok
(takson) yang paling umum sampai yang paling khusus. Makin tinggi tingkatannya
mempunyai anggota semakin besar, tapi diantara anggotanya memilki banyak
perbedaan. Sebaliknya semakin rendah tingkatan taksonnya, memilki anggota
semakin sedikit tapi memilki banyak persamaan.
Urutan takson dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut :
a. Kingdom (kerajaan)
b. Filum (Divisi)
c. Kelas
d. Ordo (bangsa)
e. Familia (suku)
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f. Genus (marga)
g. Species ( jenis)

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 1
KD 1.2
Tujuan
Menjelaskan macam-macam klasifikasi
Alat dan Bahan
Alat tulis
Lembar Ahli
Cara Kerja
Bacalah materi tentang macam-macam klasifikasi.
Bagilah pertanyaan di bawah ini kepada masing-masing anggota kelompok.
Pertanyaan:
1). Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem alami? jelaskan dengan contoh.
2). Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem buatan? jelaskan dengan
contoh.
3). Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem filogeni? jelaskan dengan
menyebutkan beberapa sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh
para ahli taksonomi
4). Menurut pendapat kalian, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing
sistem klasifikasi tersebut?
Duduklah dalam kelompok tim ahli. (Anggota dari tim yang mendapatkan masalah
yang berbeda, bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk
mendiskusikan jawaban).
Kembalilah kembali ke kelompok asal dan sampaikan jawaban dari pertanyaan
yang telah didiskusikan di kelompok ahli. Tiap anggota lainnya mendengarkan
dan memberikan tanggapan.
Presentasikan hasil diskusi tiap kelompok tim ahli.

Format Penilaian LKPD 1 KD 2.1
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Lembar Ahli I

Nama anggota kelompok:
1.
.......................................
2.
.......................................
3.
.......................................
4.
.......................................
dst (tergantung jumlah kelompok asal)
Kelompok Ahli ke:
Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem alami? jelaskan dengan
contoh!
Jawaban: ...................................................................................................................
.........................................................................................................

.........

Lembar Ahli II
Nama anggota kelompok:
1.
.......................................
2.
.......................................
3.
.......................................
4.
.......................................
dst (tergantung jumlah kelompok asal
Kelompok Ahli ke:
Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem buatan? jelaskan dengan
contoh!
Jawaban: ...................................................................................................................
.........................................................................................................
...................................................................................................................

.........

Lembar Ahli III
Nama anggota kelompok:
1.
.......................................
2.
.......................................
3.
.......................................
4.
.......................................
dst (tergantung jumlah kelompok asal)
Kelompok Ahli ke:
Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem filogeni? Jelaskan
dengan
menyebutkan beberapa sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli
taksonomi
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Jawaban: ...................................................................................................................
.........................................................................................................
...................................................................................................................

.........

Lembar Ahli IV

Nama anggota kelompok:
1.
.......................................
2.
.......................................
3.
.......................................
4.
.......................................
dst (tergantung jumlah kelompok asal
Kelompok Ahli ke:
Pertanyaan: Menurut pendapat kalian, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem
klasifikasi tersebut?
Jawaban: ...................................................................................................................
.........................................................................................................
...................................................................................................................

.........

Evaluasi modul 3 :
A. Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Klasifikasi makhluk hidup dipelajari pada cabang biologi....
a.Taksonomi b. sistematika c. Kalsifikasi
d. Sitologi e. morfologi
2. Para ahli memilki tujuan tertentu dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Tujuan
pengklasifikasian itu adalah:.....
a. Menyederhanakan objek yang beranekaragam
b. Mencari keseragaman dari keanekaragaman
c. Memudahkan mengenal organisme tertentu
d. Memudahkan mengenal organisme yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat
e. Mengurut sifat organisme dari yang umum ke yang khusus.
3. Pernyataan dibawah ini yang bukan manfaat klasifikasi adalah:.....
a.Untuk memudahkan dalam mempelajari
b. Untuk menyusun hubungan kekerabatannya
c. Untuk menentukan kedudukannya dalam takson
d. Untuk memudahkan dalam mengenali
e. Untuk pelestarian makhluk hidup

17

4. Para pakar memiliki tujuan tertentu dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Tujuan
pengklasifikasian itu adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. untuk memudahkan dalam mempelajarinya
b. untuk memudahkan dalam mengenalinya
c. untuk menyusun hubungan kekerabatannya
d. untuk pelestarian makhluk hidup
e. untuk menentukan kedudukannya dalam takson
5. Makhluk hidup yang mempunyai kekerabatan yang dekat adalah makhluk hidup yang
memiliki ....
a. banyak persamaan ciri
d. persamaan dan pemanfaatannya
b. sedikit persamaan ciri
e. daya reproduksi yang tinggi
c. tidak memiliki persamaan ciri
6. Jambu, kedondong, rambutan, dan pisang dikelompokkan tumbuhan buah-buahan.
Pengklasifikasian ini tergolong klasifikasi menurut sistem ....
a. alami (natural)
d. sistem habitus
b. buatan (artifisial)
e. alami dan buatan
c. manfaat
7. Sistem klasifikasi yang menekankan hubungan kekerabatan nenek moyang makhluk
hidup yang satu dengan yang lain, dikenal dengan sistem klasifikasi:.....
a.Alami
b. Buatan
c. Manfaat d. Filogenetik
e. Numerik
8. Urutan takson dalam klasifikasi hewan dari tertinggi ke terendah adalah:...
a.Filum-kelas-ordo-genus-famili-spesies
d. Filum-kelas -ordo-genus-famili-spesies
b. Filum-kelas-ordo-famili-genus-spesies e. Filum-ordo-kelas-famili-genus-spesies
c. Filum-kelas-genus-ordo-famili-spesies
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Essai
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!
Apa tujuan melakukan pengklasifikasian?
Apa dasar dari sistem klasifikasi?
Jelaskan manfaat klasifikasi bagi kepentingan manusia!
Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem alami? Berikan contohnya!
Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem buatan?
Apa yang dimaksud dengan klasifikasi sistem fiologeni?

Modul 4
MATA PELAJARAN SAINS BIOLOGI
SEKOLAH MENENGAH ATAS

Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup
Kompetensi Dasar : 2. 1. Mendeskripsikan prinsip-prinsip dan sistem
klasifikasi makhluk hidup
Indikator :

 Menguraikan sistem tata nama makhluk hidup (Binomial
nomenklatur)
 Menjelaskan kunci determinasi sederhana
 Menjelaskan perkembangan klasifikasi makhluk hidup

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
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Sistem Klasifikasi

A. Tata nama binomial
Didalam biologi ada ketentuan dalam memberi nama suatu species. Carolus
Linnaeus 91707 – 1778) memperkenalkan sistim binomial nomenklatur (tata cara
pemberian nama) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Nama spesies terdiri dari dua kata dalam bahasa latin atau yang dilatinkan.
Contoh : Bambusa vulgaris (Bambu), Carica papaya (pepaya)
b. Nama depan (kata 1) menunjukkan genus, huruf awalnya ditulis dengan huruf
kapital, sedangkan nama belakang (kata 2) yang mengikuti kata pertama
menyatakan spesies, huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh : Zea mays :
Zea ( marga) dan mays ( penunjuk spesies). Apabila nama terdiri atas tiga kata
harus ditulis menyatu atau ditulis dengan tanda hubung. Contoh : Hibiscus
rosasinensis atau Hibiscus rosa-sinensis
c. Menggunakan kategori (takson) dari spesies sampai filum atau divisio, dengan
ketentuan:
 Penamaan tingkat spesies dan genus seperti yang telah dijelaskan diatas
 Penamaan familia pada tumbuhan diambil dari nama genus yang
bersangkutan dan ditambah dengan akhiran aceae dan pada hewan diambil
dari nama genusnya dengan ditambah akhiran idea. Contoh : Solanaceae
(genus Solanum) dan Felidae (genus felis = kucing)
 Penamanaan tingkat ordo, pada tumbuhan nama familinya dengan
mengubah akhiran aceae menjadi ales dan pada hewan tak ada aturan
khusus.
 Penamaan tingkat Classis, pada tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri-ciri
alami yang khas, misalnya Dicotyledone dan mamalia
 Penamaan tingkat Divisio atau Phylum, pada tumbuhan ditambah akhiran
phyta dan sedangkan pada hewan tidak ada akhiran yang khas, contoh
Spermatophyta.
d. Menggunakan ciri yang berpasangan; ada atau tidaknya suatu struktur yang
dimilki, maka kelompok-kelompok besar dapat dibagi menjadi kelonpok yang
lebih kecil. Daftar pasangan dapat digunakan untuk kunci determinasi atau kunci
dikotom.
B. Contoh penulisan nama ilmiah makhluk hidup
 Solanum tuberosum (kentang)
 Solanum lycopersicum (tomat)
 Nicotiana tabcum (tembakau)
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Ipomea batatas ( ketela rambat)
Zingiber officinale (jahe)
Curcuma domestica (kunyit)
Alpinia galanga (Laos)
Kaemferia galanga (kencur)
Canna hibrida (bunga tasbih)
Musa paradisiaca (pisang)

C. Kunci determinasi sederhana
Contoh kunci determinasi :
1.a/. Tumbuhan tidak dengan batang sejati atau tidak memiliki alat tubuh atau
mempunyai alat tubuh yang menyerupai batang ...................Lumut hati.
b. Tumbuhan mempunyai batang sejati atau alat tubuh yang menyerupai
batang..........................................................................................................2.
2.a. Pada batang tidak ditemukan adanya pembuluh.....................Lumut daun.
b. Pada batang terdapat jaringan pembuluh.....................................................3.
3. a. Tumbuhan tidak berbunga............................................................................4.
b. Tumbuhan berbunga atau mempunyai organ yang berfungsi seperti
bunga.............................................................................................................4
4. a. Pada daun terdapat bintik atau coklat. Jika ditekan keluar serbuk
kecil...............................................................................Tumbuhan paku
b. Pada daun tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat......................5
5.a. Tumbuhan tidak dengan bunga sejati. Pada ujung ranting atau ketiak daun
terdapat badan berbentuk kerucut yang menghasilkan bakal
biji....................................................................................Gymnospermae
b. Tumbuhan dnegan bunga sejati dan tidak mempunyai organ berbetnuk kerucut
pada ujung atau ketiak daunnya .......................................................................6
6.a. Berakar serabut..............................................................tumbuhan monokotil
b. Berakar tunggang..........................................................tumbuhan dikotil
Tugas : Lakukan pencandraan terhadap satu jenis tumbuhan dengan menggunakan
kunci dikotom diatas!
D. Perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup
Ada beberapa sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli
taksonomi yaitu sebagai berikut :
a). Sistem 2 kingdom : dikelompokkan menjadi 2 kerajaan yaitu plantae (dunia
tumbuhan) dan animalia (dunia hewan)
b). Sistem 3 kingdom : dikelompokkan 3 kerajaan yaitu plantae, animalia dan fungi
(jamur)
c). Sistem 4 kingdom : dikelompokkan 4 kerajaan yaitu plantae, animalia, fungi dan
monera (prokarion)
d). Sistem 5 kingdom : dikelompokkan 5 kerajaan yaitu plantae, animalia, fungi,
monera dan protista. Pada tahun 1969 sistem klasifikasi 4 kingdom disempurnakan
oleh Whittaker.
e). Sistem 6 kingdom: dikelompokkan 6 kingdom dan yang dipecah 2 adalah monera
menjadi Eubacteria dan Archaeobacteria.
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Evaluasi modul 4 :
B. Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Carolus Linnaeus memciptakan cara pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis
makhluk hidup yang dikenal dengan istilah:...
a.Binomial
b. Nomenklatur
c. Binomial Nomenklatur
d. Bahasa latin e. Tata nama
2. Penulisan nama terung yang paling tepat menurut sistem binomial nomenklatur
adalah:..
a.Solanum Lycopersicum
b. solanum lycopersicum
c. Solanum lycopersicum
d. Solanum – lycopersicum
e. Solanumlycopersicum
3. Berikut ini macam-macam nama tumbuhan :
1. Solanum tuberosum (kentang)
2. Solanum lycopersicum (tomat)
3. Alpinia galanga (laos)
4. Kaempferia galanga (kencur)
Tumbuhan yang mempunyai kekerabatan paling dekat adalah:..
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4
4. Daftar ciri-ciri organisme yang dipergunakan dalam mengklasifikasikan organisme
yang selalu berpasang-pasangan disebut:..
a. kunci determinasi
b. Kunci identifikasi
c. Kunci taksonomi
d. kunci keanekaragaman hayati
e. Kunci klasifikasi sederhana
5. Berdasarkan sistem klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5
kingdom, bakteri dan ganggang biru termasuk dalam kingdom:..
a. Animalia
b. Plantae
c. Fungi
d. Protista
e. Monera
6. Pada klasifikasi 2 kingdom, Euglena digolongkan ke dalam Animalia karena ....
a. cara makannya heterotrof
d. bersifat statis atau tidak dapat bergerak
b. cara makannya autotrof
e. hidup berkoloni
c. bersifat motil atau bergerak
7. Rhodospirillum rubrum mampu melakukan fotosintesis, namun dalam sistem klasifikasi
5 kingdom tidak dimasukkan ke dalam Plante melainkan Monera, karena ....
a. tidak memiliki dinding sel
b. tidak memiliki membran inti
c. dapat hidup secara anaerobik
d. tubuhnya uniseluler
e. memiliki flagela
8. Selain karakter morfologi yang diamati secara mikroskopis dan makroskopis, proses
pengklasifikasian dapat dilakukan dengan ....
a. hibridisasi untuk mendapatkan keturunan fertil
b. hibridisasi untuk mendapatkan keturunan steril
c. penelusuran pohon filogenetik
d. mengamati struktur bagian dalam dengan menggunakan mikroskop
e. uji substansi genetik
9. Salah satu alasan klasifikasi taksonomi dapat berubah adalah ....
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a. berkembangnya IPTEK
d. punahnya suatu organisme
b. perubahan lingkungan habitat
e. ditemukannya spesies baru
c. adanya evolusi
10. Perhatikan organisme-organisme yang termasuk kelompok jamur berikut:
1. jamur lendir
3. jamur kayu
2. jamur kulit
4. jamur air
Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, semua jamur termasuk dalam kingdom Fungi,
kecuali ....
a. 1 dan 3
d. 2 dan 3
b. 1 dan 4
e. 3 dan 4
c. 2 dan 4
B.

Essai
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!
1. Jelaskan sistem klasifikasi dua kingdom!
2. Apa alasan jamur dikeluarkan dari kingdom plantae pada sistem klasifikasi tiga
kingdom?

Modul 5
Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup
Kompetisi Dasar : 2.2. Mendeskripsikan Ciri-ciri, Replikasi dan Peran
Virus Dalam Kehidupan
Indikator :






Mengidentifikasi ciri-ciri virus
Membedakan struktur virus dengan makhluk lainnya
Menggambar struktur tubuh virus
Membuat model virus 3 dimensi (3D) dari bahan-bahan sederhana
(KMTT/Kelompok)
Menjelaskan cara hidup virus

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
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Materi Pembelajaran
Virus

A.

Pengertian Virus
Istilah virus datangnya daripada Bahasa Latin yang bermaksud racun. Hari ini,
virus digunakan untuk merujuk virus biologi dan juga sebagai metafora untuk
perkara yang terhasil seperti parasit, contohnya idea. Selain itu, virus juga digunakan
dalam dunia komputer. Perkataan virion atau viron digunakan untuk zarah virus
berjangkit tunggal.
Menurut para ahli biologi, virus merupakan organisme peralihan antara makhluk
hidup dan benda mati. Dikatakan peralihan karena virus mempunyai ciri-ciri
makhluk hidup, misalnya mempunyai DNA (asam deoksiribonukleat) dan dapat
berkembang biak pada sel hidup.
Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme
biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi
dan mengendalikan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan
selular untuk bereproduksi sendiri. Istilah virus biasanya merujuk pada partikelpartikel yang menginfeksi sel-sel eukariota (organisme multisel dan banyak jenis
organisme sel tunggal), sementara istilah bakteriofage atau fage digunakan untuk jenis
yang menyerang jenis-jenis sel prokariota (bakteri dan organisme lain yang tidak
berinti sel). Biasanya virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat (DNA atau RNA,
tetapi tidak kombinasi keduanya) yang diselubungi semacam bahan pelindung yang
terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Genom virus
menyandi baik protein yang digunakan untuk memuat bahan genetik maupun protein
yang dibutuhkan dalam daur hidupnya.

B.

Sejarah Penemuan Virus
.Memiliki ciri-ciri benda mati seperti tidak memiliki protoplasma dan dapat
dikristalkan. Para penemu virus antara lain D. Iwanoski (1892) pada tanaman
tembakau, dilanjutkan M. Beijerinck (1898), Loffern dan Frooch (1897) menemukan
dan memisahkan virus penyebab penyakit mulut dan kaki (food and mouth diseases),
Reed (1900) berhasil menemukan virus penyebab kuning (yellow fever), Twort dan
Herelle (1917) penemu Bakteriofage, Wendell M. Stanley (1935) berhasil
mengkristalkan virus mosaik pada tembakau. Pengetahuan tentang virus terus
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berkembang sampai lahir ilmu cabang biologi yang mempelajari virus disebut
virology.Virus (bahasa latin) = racun. Hampir semua virus dapat menimbulkan
penyakit pada organisme lain.
Asal virus adalah tidak jelas. Pada masa ini, virus dipercayai terhasil dalam
organisma perumah dan berasal daripada unsur seperti plasmid dan transposon. Ada
juga yang berpendapat virus merupakan mikrob yang muncul secara berasingan
dalam sup primordium.
Secara rinci, sejarah penemuan virus dapat dijabarkan sebagai berikut:
1883, Adolf Meyer (jerman) meneliti tumbuhan tembakau yang terdapat bercak-bercak
bewarna kuning dan hijau tua pada daunnya. Kesimpulan : bakteri jenis baru
1892, Dimitri Ivanowsky (rusia) , dengan kesimpulan : bakteri pathogen
1893, Marthinus Beijerinck (belanda), kesimpulan :cairan hidup yang menular.
1935, Wendell Meredith Stanley (US), Kesimpulan :TMV (tobacco mosaic virus)
1939, TMV pertama kali divisualisasikan melalui mikroskop electron

C.

Ciri-Ciri Virus

Ciri-ciri umum virus adalah sebagai berikut:s
1. Berukuran ultra mikroskopis
2. Parasit sejati/parasit obligat
3. Berbentuk oval, bulat, batang, huruf T, kumparan
4. Kapsid tersusun dari protein yang berisi DNA saja atau RNA
5. Dapat dikristalkan
6. Aktivitasnya harus di sel makhluk hidup
Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak
dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristik khasnya ini
virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, baik pada manusia (misalnya virus
25

influensa dan HIV), hewan (misalnya virus flu burung), atau tanaman (misalnya virus
mosaik tembakau/TMV).
Saat ini virus adalah mahluk yang berukuran paling kecil. Virus hanya dapat
dilihat dengan mikroskop elektron dan lolos dari saringan bakteri (bakteri filter).
D.

Perbedaan Struktur Virus Dengan Makhluk Hidup

Perbedaan virus dengan sel hidup adalah sebagai berikut:
1. Sel hidup:
a.
memiliki2 tipe asam nukleat sekaligus
b.
dapat mereproduksi semua bagian selnya
c.
memiliki system metabolisme
2. Virus :
a.
hanya memiliki 1 tipe asam nukleat
b.
tidak dapat mereproduksi semua bag. Selnya, virus hanya
mereproduksi materi genetik dan selubung proteinnya.
c.
tidak memiliki system metabolisme, oleh karena itu virus
tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa adanya sel inang.
Partikel virus mengandung DNA atau RNA yang dapat berbentuk untai tunggal
atau ganda. Bahan genetik kebanyakan virus hewan dan manusia berupa DNA, dan
pada virus tumbuhan kebanyakan adalah RNA yang beruntai tunggal. Bahan genetik
tersebut diselubungi lapisan protein yang disebut kapsid. Kapsid bisa berbentuk bulat
(sferik) atau heliks dan terdiri atas protein yang disandikan oleh genom virus.
Untuk virus berbentuk heliks, protein kapsid (biasanya disebut protein
nukleokapsid) terikat langsung dengan genom virus. Misalnya, pada virus campak,
setiap protein nukleokapsid terhubung dengan enam basa RNA membentuk heliks
sepanjang sekitar 1,3 mikrometer. Komposisi kompleks protein dan asam nukleat ini
disebut nukleokapsid. Pada virus campak, nukleokapsid ini diselubungi oleh lapisan
lipid yang didapatkan dari sel inang, dan glikoprotein yang disandikan oleh virus
melekat pada selubung lipid tersebut. Bagian-bagian ini berfungsi dalam pengikatan
pada dan pemasukan ke sel inang pada awal infeksi.
Kapsid virus sferik menyelubungi genom virus secara keseluruhan dan tidak
terlalu berikatan dengan asam nukleat seperti virus heliks. Struktur ini bisa bervariasi
dari ukuran 20 nanometer hingga 400 nanometer dan terdiri atas protein virus yang
tersusun dalam bentuk simetri ikosahedral. Jumlah protein yang dibutuhkan untuk
membentuk kapsid virus sferik ditentukan dengan koefisien T, yaitu sekitar 60t
protein. Sebagai contoh, virus hepatitis B memiliki angka T=4, butuh 240 protein
untuk membentuk kapsid. Seperti virus bentuk heliks, kapsid sebagian jenis virus
sferik dapat diselubungi lapisan lipid, namun biasanya protein kapsid sendiri
langsung terlibat dalam penginfeksian sel.
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Partikel lengkap virus disebut virion. Virion berfungsi sebagai alat transportasi
gen, sedangkan komponen selubung dan kapsid bertanggung jawab dalam
mekanisme penginfeksian sel inang.
Untuk mengetahui struktur virus secara umum kita gunakan bakteriofage (virus
T), strukturnya terdiri dari:
 Kepala
Kepala virus berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Satu unit protein
yang menyusun kapsid disebut kapsomer.
 Kapsid
Kapsid adalah selubung yang berupa protein. Kapsid terdiri atas kapsomer.
Kapsid juga dapat terdiri atas protein monomer yang yang terdiri dari rantai
polipeptida. Fungsi kapsid untuk memberi bentuk virus sekaligus sebagai
pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus.
 Isi tubuh
Bagian isi tersusun atas asam inti, yakni DNA saja atau RNA saja. Bagian isi
disebut sebagai virion. DNA atau RNA merupakan materi genetik yang berisi
kode-kode pembawa sifat virus. Berdasarkan isi yang dikandungnya, virus dapat
dibedakan menjadi virus DNA (virus T, virus cacar) dan virus RNA (virus
influenza, HIV, H5N1). Selain itu di dalam isi virus terdapat beberapa enzim.
 Ekor
Ekor virus merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Ekor virus terdiri atas
tubus bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Virus yang menginfeksi sel
eukariotik tidak mempunyai ekor.

E.
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Gambar Struktur Tubuh Virus
Virus merupakan organisme subselular yang karena ukurannya sangat kecil, hanya
dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya lebih kecil
daripada bakteri. Karena itu pula, virus tidak dapat disaring dengan penyaring
bakteri.
Virus selalunya terdiri daripada lapisan protein sebagai pelindung (sampul), teras
protein yang menyimpan gen virus, dan gen virus itu sendiri. Sampul yang selalunya
dihasilkan daripada membran sel perumah, melindungi genom virus dan
memberikan mechanisme ( the involuntary and consistent response of an organism to a
given stimulus ) kepada virus tersebut.

Gambar struktur tubuh Virus Influensa
F.

Model Virus Tiga Dimensi
Berikut merupakan gambar tiga dimensi virus yang menyerang bakteri (bakteriofage)

Kepala (kapsid)
leher
selubung

kaki
dasar

Bakteriofage (fage) adalah virus yang menginfeksi bakteri dan hanya dapat
bereproduksi di dalam sel bakteri. Kemudahan relatif dalam penanganannya dan
kesederhanaan infeksi fage bakteri membuatnya menjadi suatu sistem model bagi
penelaahan patogenesitas virus maupun banyak masalah dasar di dalam biologi,
termasuk biologi seluler dan molekular serta imunologi.
Fage pada hakekatnya terdiri dari sebuah inti asam nukleat yang terkemas di
dalam selubung protein pelindung. Reproduksi virus bakterial yang virulen
mencakup urutan umum sebagai berikut: adsorbsi partikel fage, penetrasi asam
nukleat, replikasi asam nukleat virus, perakitan partikel-partikel fage baru, dan
pembebasan partikel-partikel fage ini di dalam suatu ledakan bersamaan dengan
terjadinya lisis sel inang. Fage-fage virulen telah digunakan untuk mendeteksi dan
mengidentifikasi bakteri patogenik.
G.
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Klsifikasi Virus Berdasarkan Materi Genetik Yang Dikandungnya
Menurut klasifikasi Bergey, virus termasuk ke dalam divisio Protophyta, kelas
Mikrotatobiotes dan ordo Virales (Virus). Pada tahun 1976 ICTV (International
Commite on Taxonomy of Virus) mempublikasikan bahwa virus diklasifikasikan
struktur dan komposisi tubuh, yakni berdasarkan kandungan asam. Pada dasarnya
virus dibedakan atas dua golongan yaitu virus DNA dan virus RNA.
a.
Virus DNA mempunyai beberapa famili:
1.
Famili Parvoviridae seperti genus Parvovirus
2.
Famili Papovaviridae seperti genus Aviadenovirus
3.
Famili Adenoviridae seperti genus Mastadenovirus
4.
Famili Herpesviridae seperti genus Herpesvirus

5.
6.
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Famili Iridoviridae seperti genus Iridovirus
Famili Poxviridae seperti genus Orthopoxvirus
Virus RNA mempunyai beberapa famili:
Famili Picornaviridae seperti genus Enterivirus
Famili Reoviridae seperti genus Reovirus
Famili Togaviridae seperti genus Alphavirus
Famili Paramyvoviridae seperti genus Pneumovirus
Famili Orthomyxoviridae seperti genus Influensavirus
Famili Retroviridae seperti genus Leukovirus
Famili Rhabdoviridae seperti genus Lyssavirus
Famili Arenaviridae seperti genus Arenavirus

Virus juga dapat diklasifikasikan kepada beberapa kelas, misalnya:
a.
Kelas I DNA berbenang ganda dua ( Double stranded DNA )
b.
Kelas II DNA berbenang tunggal ( Single stranded DNA )
c.
Kelas III RNA berbenang ganda dua ( Double stranded RNA )
d.
Kelas IV RNA berbenang tunggal positif, bertindak sebagai mRNA
e.
Kelas V RNA berbenang tunggal negatif, bertindak sebagai templat
untuk sintesis mRNA
f.
Kelas VI RNA berbenang tunggal positif dengan DNA sebagai
perantara (retro-virus)
g.
Kelas VII DNA berbenang ganda dua dengan RNA sebagai
perantara semasa proses replikasi.
Kelas kelas ini bukan klasifikasi filogenetik kerana virus - virus mungkin tidak
berkongsi asal yang sama.

H.

Cara Hidup Virus
Virus hanya dapat berkembang biak (bereplikasi) pada medium yang hidup
(embrio, jaringan hewan, jaringan tumbuhan). Bahan-bahan yang diperlukan untuk
membentuk bagian tubuh virus baru, berasal dari sitoplasma sel yang diinfeksi.
Tubuhnya masih belum dapat disebut sebagai sel, hanya tersusun dari selubung
protein di bagian luar dan asam nukleat (ARN & ADN) di bagian dalamnya.
Berdasarkan asam nukleat yang terdapat pada virus, kita mengenal virus ADN dan
virus ARN.
Virus menawan sel perumah untuk memenuhi pusingan hidupnya yaitu
menghasilkan lebih banyak zarah virus. Virus berada diantara kumpulan benda hidup
dan benda bukan hidup. Virus boleh membiak dan mewarisi sifat generasi
sebelumnya, tetapi bergantung kepada enzim perumah, dan boleh dikendalikan
seperti molekul biasa (contohnya boleh dihablurkan). Sama ada virus hidup atau
tidak, mereka merupakan parasit obligat dan tidak mempunyai kemampuan untuk
membiak sendiri. Seperti kebanyakan parasit, mereka memerlukan perumah yang
tertentu, misalnya sesetengah virus hanya boleh membiak dalam spesis tertentu tetapi
sesetengah yang lain boleh membiak dalam pelbagai jenis spesis.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
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Kd. 2.2

Virus merupakan organisme peralihan antara benda mati dengan mahkluk hidup. Di saat
lingkungan tidak mendukung, virus dapat melindungi dirinya dengan membentuk kristal.
Kondisi ini menunjukkan tidak adanya tanda kehidupan pada virus, sehingga seperti benda mati.
Bila lingkungan sudah mendukung kembali, maka virus menunjukkan tanda-tanda kehidupan,
misalnya berkembangbiak.

Virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel atau
jaringan mahkluk hidup yang lain. Virus harus dibiakkan dalam jaringan hidup. Supaya Anda
lebih memahami tentang struktur tubuh virus, cara hidup dan replikasi pada virus, kerjakan
kegiatan berikut.
A. Tujuan
1. Mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur tubuh virus
2. Menjelaskan perbedaan virus dengan makhluk hidup lainnya
3. Menjelaskan cara hidup virus
B. Alat dan Bahan
Buku biologi untuk SMA kelas X semester I (Baca: Syamsuri, Istamar, 2007. halaman 50-59)
C. Cara Kerja
1. Perhatikan gambar di atas dengan baik
2. Bacalah buku kelas X mengenai struktur, cara hidup dan replikasi virus
3. Buatlah rangkuman dengan ketentuan sebagai berikut.
a.
Kelompok I, II, dan III membuat rangkuman tentang struktur tubuh virus
b.
Kelompok IV, V, dan VI tentang cara hidup virus
c.
Kelompok VII, VII, dan IX tentang proses replikasi pada virus
4. Tulis hasil rangkuman pada plastik transparan
5. Untuk lebih memahami hasil rangkuman kerjakan bahan diskusi dengan ketentuan
sebagai berikut.
a.
Kelompok I, II, dan III menjawab bahan diskusi nomor 1
b.
Kelompok IV, V, dan VI menjawab bahan diskusi nomor 2
c.
Kelompok VII, VII, dan IX menjawab bahan diskusi 3 dan 4
6. Presentasikan hasil rangkuman
D. Bahan Diskusi
1. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dan struktur tubuh virus!
2. Bagaimana perbedaan virus dengan makhluk hidup yang lain!
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3. Di atas telah di sampaikan bahwa Virus merupakan organisme peralihan antara benda
mati dengan mahkluk hidup. Virus juga bukan sel atau organisme. Bagaimanakah
pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Berikan penjelasan!
4. Mengapa pula virus dapat digolongkan sebagai benda mati, mengapa pula dapat
digolongkan ke dalam mahkluk hidup? Berikan penjelasan!

A. Pilihan Ganda
1. Selubung atau kulit virus terdiri atas ....
a. protein
d. karbohidrat
b. asam inti
e. RNA
c. lemak
2. Virus digolongkan ke dalam makhluk hidup karena mempunyai ciri ....
a. bergerak
d. dapat bereproduksi
b. menularkan penyakit
e. dapat melakukan fertilisasi
c. dapat dikristalkan
3. Pernyataan tentang virus yang benar adalah ....
a. virus dapat melakukan reproduksi dengan membelah berkali-kali
b. virus dapat melakukan metabolisme (anabolisme dan katabolisme) sendiri
c. tubuh virus mampu memproduksi protein sendiri
d. tubuh virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri
e. virus dapat melakukan konjugasi
4. Sintesis asam nukleat (DNA/RNA) dilakukan virus di ....
a. tubuhnya sendiri
d. alam bebas
b. tubuh inangya
e. dalam tumbuhan
c. tubuh sendiri dan tubuh inangnya
B. Essai
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat dan benar!
1. Jelaskan struktur tubuh virus melalui gambar!
2. Virus bukanlah sel, mengapa?
3. Virus digolongkan ke dalam benda hidup, akan tetapi virus juga digolongkan ke
dalam benda tak hidup. Jelaskan pertanyataan tersebut!

31

Modul 6
Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup
Kompetisi Dasar : 2.2. Mendeskripsikan Ciri-ciri, Replikasi dan Peran
Virus Dalam Kehidupan
Indikator :
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Menjelaskan cara replikasi virus
Membuat charta replikasi virus (PT)
Menjelaskan virus yang merugikan
Menjelaskan peran virus yang menguntungkan
Mengkomunikasikan cara menghindari diri dari bahaya virus
seperti influenza, AIDS, Flu burung dll (PT)

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Virus

I.

Replikasi Virus
Reproduksi virus secera general terbagi menjadi 2 yaitu litik dan lisogenik. Prosesproses pada siklus litik: pertama, virus akan mengadakan adsorpsi atau attachment
yang ditandai dengan menempelnya virus pada dinding sel,kemudian pada virus
tertentu (bakteriofage), melakukan penetrasi yaitu dengan cara melubangi membran
sel dengan menggunakan enzim, setelah itu virus akan memulai mereplikasi materi
genetik dan selubung protein, kemudian virus akan memanfaatkan organel-organel
sel, kemudian sel mengalami lisis
Proses-proses pada siklus lisogenik: Reduksi dari siklus litik ke profage( dimana
materi genetiak virus dan sel inang bergabung), bakteri mengalami pembelan binner,
dan profage keluar dari kromosom bakteri.
Lebih jelasnya cara reproduksi virus dikenal sebagai proliferasi yang terdiri dari:
a.
Daur litik (litic cycle)
Ciri-ciri siklus litik:
• Waktu relatif singkat
• Menonaktifkan bakteri
• Berproduksi dengan bebas tanpa terikat pada kromosom bakteri
Fase-fasenya:
1. Fase Adsorbsi (fase penempelan)
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2.

3.

4.

5.

b.

Ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Setelah menempel
virus mengeluarkan enzim lisoenzim (enzim penghancur) sehingga terbentuk
lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan asam inti virus.
Fase Injeksi (memasukkan asam inti)
Setelah terbentuk lubang pada sel bakteri maka virus akan memasukkan
asam inti (DNA) ke dalam tubuh sel bakteri. Jadi kapsid virus tetap berada di
luar sel bakteri dan berfungsi lagi.
Fase Sintesis (pembentukan)
DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri untuk mereplikasi bagianbagian virus, sehingga terbentuklah bagian-bagian virus. Di dalam sel bakteri
yang tidak berdaya itu disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai
kapsid virus, dalam kendali DNA virus.
Fase Asemblin (perakitan)
Bagian-bagian virus yang telah terbentuk, oleh bakteri akan dirakit menjadi
virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100-200 buah dalam satu
daur litik.
Fase Litik (pemecahan sel inang)
Ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel
bakteri dengan enzim lisoenzim, akhirnya virus akan mencari inang baru.

Daur lisogenik (lisogenic cycle)
Ciri-ciri siklus lisogenik:
• Waktu relatif lama
• Mengkombinasikan materi genetic bakteri dengn virus
• Terikat pada kromosom bakteri
Fase- Fasenya:
a.
Fase Penggabungan
Dalam menyisip ke DNA bakteri DNA virus harus memutus DNA bakteri,
kemudian DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri yang terputus
tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terkandung materi genetik
virus.
b.
Fase Pembelahan
Setelah menyisip DNA virus tidak aktif disebut profag. Kemudian DNA
bakteri mereplikasi untuk melakukan pembelahan.
c.
Fase Sintesis
DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian viirus
d.
Fase Perakitan
Setelah virus membentuk bagian-bagian virus, dan kemudian DNA masuk
ke dalam akan membentuk virus baru
e.
Fase Litik
Setelah perakitan selesai terjadilah lisis sel bakteri. Virus yang terlepas dari
inang akan mencari inang baru

II. Charta Replikasi Virus
Ada enam peringkat dalam proses replikasi:
1.
Penyerapan (melekat pada sel perumah) (adsorption)
2.
Penusukan (penetration)
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3.
Nyahlapisan (uncoating)
4.
Replikasi genom
5.
Pematangan (maturation)
6.
Pembebasan (release)
Tahap-tahap replikasi pada virus dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini.

III. Mengidentifikasi Virus Yang Berbahaya Dan Merugikan
Salah satu dari kelompok agen penginfeksi berukuran kecil (panjang dan/atau
lebar 20-300 nm), tidak mampu berkembang biak kecuali dalam sel hidup inangnya.
Dalam sel inang, agen tersebut merupakan parasit obligat dan di luar inangnya
menjadi tak berdaya. Dapat melewati fitler yang menahan bakteria dan hanya dapat
dilihat dengan mikroskop elektron. Biasanya tidak dianggap ‘hidup’. Karena jika di
luar inangnya tidak satupun menunjukkan aktivitas enzim. Jika berada dalam suatu
sel, dapat berkelompok dalam bentuk kristal melalui simetri dan keteraturan
kapsidnya. Merupakan sistem biologis, tetapi masing-masing mengandung informasi
dalam bentuk asam nukleat (tetapi tidak sebagaimana halnya sel, tidak pernah
tekandung DNA dan RNA secara bersamaan) yang ditranskripsi dan direplikasi
dalam sel inangnya.
Partikel virus yang terbentuk sempurna (virion) mengandung asam nukleat atau
inti nukleoprotein dan terdapat dalam suatu selubung protein telanjang (kapsid) yang
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terdiri atas subunit protein (kapsomer), atau dalam kapsid yang dibungkus dalam
satu atau lebih membran sel inang yang diperolehnya pada waktu keluar dari sel dan
sering dimodifikasi, seperti dengan penambahan glikoprotein tertentu. Simetri kapsid
dapat seperti uliran atau heliks (kapsomer membentuk heliks berbentuk batang di
sekitar darah inti asam nukleus, umpamanya virus mosaik tembakau, TMV); atau
ikosahendral (bundar, kapsomer membentuk struktur bersisi 20), jumlah kapsomer
berkisar dari 12 (qX174) sampai 252 (adenovirus).
Berbagai virus yang merugikan
1.
Pada Bakteri :
Bakteriofage.
2.
Pada Tumbuhan :
a.
Virus TMV (Tabacco Mozaik Virus) penyebab mozaik pada daun
b.
tembakau.
c.
Virus Tungro: penyebab penyakit kerdil pada padi. Penularan virus
d.
ini dengan perantara wereng coklat dan wereng hijau.
e.
Virus CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) menyerang tanaman
f.
jeruk
3.
Pada Hewan :
a. Virus NCD (New Castle Disease) penyebab penyakit tetelo pada
b. ayam dan itik.
4.
Pada Manusia :
a. Virus Hepatitis, penyebab hepatitis (radang hati), yang paling
berbahaya adalah virus Hepatitis B.
b. Virus Rabies >> penyebab rabies
c. Virus Polio >> penyebab polio
d. Virus Variola dan Varicella >> penyebab cacar api dan cacar air
e. Virus Influenza >> penyebab influensa
f. Virus Dengue >> penyebab demam berdarah
g. Virus HIV >> penyebab AIDS
IV. Peran Virus Yang Menguntungkan Dan Merugikan
1. Virus yang menguntungkan, berfungsi untuk:
a. Membuat antitoksin
b. Melemahkan bakteri
c. Memproduksi vaksin
d. Menyerang patogen
2. Virus yang merugikan, penyakit-penyakit yang disebabkan virus antara lain:
a.
Pada Tumbuh-tumbuhan
1).
Mozaik pada daun tembakau Tobacco Mozaic Virus
2).
Mozaik pada kentang Potato Mozaic Virus
3).
Mozaik pada tomat Tomato Aucuba Mozaic Virus
4).
Kerusakan floem pada jeruk Citrus Vein Phloem Degeneration
b.
Pada Hewan
1).
Tetelo pada Unggas New Castle Disease Virus
2).
Cacar pada sapi Vicinia Virus
3).
Lidah biru pada biri-biri Orbivirus
4).
Tumor kelenjar susu monyet Monkey Mammary Tumor Virus
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c.
1).
2).
3).
4).

Pada Manusia
Influensa Influenzavirus
AIDS Retrovirus
SARS Coronavirus
Flu burung Avianvirus

V. Cara Menghindarkan Diri Dari Bahaya Virus (seperti influenza, AIDS, flu burung
dll)
Cara pencegahan penyakit karena virus dilakukan dengan tindakan vaksinasi.
Vaksin pertama yang ditemukan oleh manusia adalah vaksin cacar, ditemukan oleh
Edward Jenner (1789), sedangkan vaksinasi oral ditemukan oleh Jonas Salk (1952)
dalam menanggulangi penyebab polio. Manusia secara alamiah dapat membuat zat
anti virus di dalam tubuhnya, yang disebut Interferon, meskipun demikian manusia
masih dapat sakit karena infeksi virus, karena kecepatan replikasi virus tidak dapat
diimbangi oleh kecepatan sintesis interferon
Karena virus sukar dibunuh maka cara yang terbaik ialah pencegahan melalui
penvaksinan dan penggunaan dadah untuk merawat simptom penyakit. Kebanyakan
pesakit meminta antibiotik tetapi sebenarnya antibiotik tidak mampu melawan virus,
penyalahgunaannya akan menyebabkan ketahanan antibiotik dalam bakteria.
Sungguhpun begitu, kadang-kala, cara yang selamat adalah memulakan rawatan
menggunakan antibiotik semasa menunggu keputusan sama ada simptom pesakit
adalah disebabkan virus atau bakteria
Pertahanan Diri Terhadap Serangan Virus
Kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit disebut virulensi. Virulensi virus
ditentukan oleh:
a. keberadaan dan aktivitas reseptor pada permukaan inang yang memudahkan
virus untuk melekat
b. kemampuan virus menginfeksi sel
c. kecepatan replikasi virus dalam sel inang
d. kemampuan sel inang dalam menahan serangan virus
Sebagian besar virus masuk ke tubuh manusia melalui mulut dan hidung, kulit
yang luka. Jika ada virus yang masuk, sel tubuh akan mempertahankan dengan
menghasilkan sel fagosit, antibodi, dan interferon (protein khas).
Pencegahan dan pengobatan
Karena biasanya memanipulasi mekanisme sel induknya untuk bereproduksi,
virus sangat sulit untuk dibunuh. Metode pengobatan sejauh ini yang dianggap
paling efektif adalah vaksinasi, untuk merangsang kekebalan alami tubuh terhadap
proses infeksi, dan obat-obatan yang mengatasi gejala akibat infeksi virus.
Virus dapat diklasifikasi menurut kandungan jenis asam nukleatnya. Pada virus
RNA, dapat berunting tunggal (umpamanya pikornavirus yang menyebabkan polio
dan influenza) atau berunting ganda (misalnya revirus penyebab diare); demikian
pula virus Dna (misalnya berunting tunggal oada fase φ × 174 dan parvorirus
berunting ganda pada adenovirus, herpesvirus dan pokvirus). Virus RNA terdiri atas
tiga jenis utama: virus RNA berunting positip (+), yang genomnya bertindak sebagai
mRNA dalam sel inang dan bertindak sebagai cetakan untuk intermediat RNA unting
minus (-); virus RNA berunting negatip (-) yang tidak dapat secara langsung
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bertindak sebagai mRNA, tetapi sebagai cetakan untuk sintesis mRNA melalui virion
trasnkriptase; dan retrovirus, yang berunting + dan dapat bertindak sebagai mRNAS,
tetapi pada waktu infeksi segera bertindak sebagai cetakan sintesis DNA berunting
ganda (segera berintegrasi ke dalam kromosom inang ) melalui suatu
TRANKRIPTASE BALIK (REVERSE TRANCRIPTASE) yang terkandung atau tersandi.
Virus T-limfotrofik manusia (HTLVs) merupakan retrovirus berunting tunggal dan
dapat menyebabkan AIDS (acquired immune deficiency sindrome). Setiap virus
imunodefisiensi manusia (HIV) merupakan bagian dari subkelompok lentivirus dari
kelompok retrovirus RNA. Merupakan penyebab AIDS pada manusia, menginfeksi
setiap sel yang mengekspresikan tanda permukaan sel CD4, seperti pembentuk T-sel
yang matang.
Jika bakteriofag menginfeksikan genomnya ke dalam sel inang, maka virus hewan
diselubungi oleh endositosis atau, jika terbungkus membran, menyatu dengan
plasmalema inang dan melepaskan inti nukleoproteinnya ke dalam sel. Beberapa
virus (misalnya virus polio), mempunyai tempat-tempat reseptor yang khas pada sel
inangnya, yang memungkinkannya masuk. Setelah di dalam, biasanya genom tersebut
mula-mula ditrskripsi oleh enzim inang tetapi kemudian biasanya enzim yang
tersandi oleh virus akan mengambil alih. Sintesis sel inang biasanya berhenti, genom
virus bereplikasi dan kapsomer disintesis sebelum menjadi virion dewasa (lihat SELFASSEMBLY). Virus biasanya mengkode suatu enzim yang diproduksi terakhir,
merobek plasma membran inang (tahap lisis) dan melepaskan keturunan infektif; atau
dapat pula genom virus terintegrasi ke dalam kromsom inang dan bereplikasi
bersamanya (provirus). Banyak genom eukariota mempunyai komponen provirus.
Kadang-kadang hal ini mengakibatkan transformasi neoplastik sel (lihat ONCOGEN,
CANCER CELL) melalui sintesis protein biasanya hanya diproduksi selama
penggandaan virus. Virus tumor DNA mencakup adenovirus dan papavavirus; virus
tumor DNA terbungkus dan mencakup beberapa retrovirus (contohnya virus sarkoma
rous). Vius dapat digunakan s sebagai perangkat genetik dalam TRANDUCTION.
Virus tersebut mungkin berkembang dari PLASMID yang menjadi protein kapsid.
Penyembuhan penyakit akibat infeksi virus biasanya disalah-antisipasikan dengan
penggunaan antibiotik, yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap
kehidupan virus. Efek samping penggunaan antibiotik adalah resistansi bakteri
terhadap antibiotik. Karena itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk
memastikan apakah suatu penyakit disebabkan oleh bakteri atau virus.
VI.Contoh Virus Yang Menguntungkan Dan Merugikan Pada Tumbuhan, Hewan Dan
Manusia
1.
Virus yang menguntungkan, berfungsi untuk:
a.
Membuat antitoksin
b.
Melemahkan bakteri
c.
Memproduksi vaksin
d.
Menyerang pathogen
Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetika.
Melalui terapi gen, gen jahat (penyebab infeksi) yang terdapat dalam virus diubah
menjadi gen baik (penyembuh). Baru-baru ini David Sanders, seorang profesor biologi pada Purdue's School of Science telah menemukan cara pemanfaatan virus
dalam dunia kesehatan. Dalam temuannva yang dipublikasikan dalam Jurnal
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Virology, Edisi 15 Desember 2002, David Sanders berhasil menjinakkan cangkang
luar viruz Ebola sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembawa gen kepada sel
yang sakit (paru-paru).
2.

Virus yang merugikan, penyakit-penyakit yang disebabkan
virus antara lain:
a.
Pada Tumbuh-tumbuhan
1).
Mozaik pada daun tembakau Tobacco Mozaic
Virus
2).
Mozaik pada kentang Potato Mozaic Virus
3).
Mozaik pada tomat Tomato Aucuba Mozaic
Virus
4).
Kerusakan floem pada jeruk Citrus Vein
Phloem Degeneration
Penyakit mosaik, yakni jenis penyakit yang menyerang tanaman tembakau.
Penyebabnya adalah tobacco mosaic virus (TMV) Penyakit tungro, yakni jenis
penyakit yang menyerang tanaman padi. Penyebabnya adalah virus Tungro.
Penyakit degenerasi pembuluh tapis pada jeruk. Penyebabnya adalah virus
citrus vein phloem degeneration (CVPD).
b.
Pada Hewan
1).
Tetelo pada Unggas New Castle Disease Virus
2).
Cacar pada sapi Vicinia Virus
3).
Lidah biru pada biri-biri Orbivirus
4).
Tumor kelenjar susu monyet Monkey
Mammary Tumor Virus
Penyakit tetelo, yakni jenis penyakit yang menyerang bangsa unggas,
terutama ayam. Penyebabnya adalah new castle disease virus (NCDV). Penyakit
kuku dan mulut, yakni jenis penyakit yang menyerang ternak sapi dan kerbau.
Penyakit kanker pada ayam oleh rous sarcoma virus (RSV). Penyakit rabies,
yakni jenis penyakit yang menyerang anjing, kucing, dan monyet. Penyebabnya
adalah virus rabies.

c.
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Pada Manusia
Contoh penyakit yang paling biasa ialah selsema, yang disebabkan oleh
pelbagai jenis virus. Selain itu, demam campak, AIDS, dan kudis selsema juga
disebabkan virus. Kajian terbaru menyaksikan kanser serviks adalah
disebabkan separuhnya oleh papilomavirus. Ini menunjukkan perkaitan
pertama antara kanser dan agen penjangkit. Selain itu, virus borna yang
sebelum ini dipercayai menyebabkan penyakit neuron pada kuda, mungkin
bertanggungjawab terhadap penyakit psikiatri pada manusia. Keupayaan virus
untuk menyebabkan penyakit dipanggil kevirulenan.
1).
HIV (Human Immunodeficiency Virus)
Termasuk salah satu retrovirus yang secara khusus menyerang sel darah
putih (sel T). Retrovirus adalah virus ARN hewan yang mempunyai tahap
ADN. Virus tersebut mempunyai suatu enzim, yaitu enzim transkriptase
balik yang mengubah rantai tunggal ARN (sebagai cetakan) menjadi rantai
ganda kopian ADN (cADN). Selanjutnya, cADN bergabung dengan ADN

inang mengikuti replikasi ADN inang. Pada saat ADN inang mengalami
replikasi, secara langsung ADN virus ikut mengalami replikasi.
2).
Virus Herpes
Virus herpes merupakan virus ADN dengan rantai ganda yang kemudian
disalin menjadi mARN.
3).
Virus Infuenza
Siklus replikasi virus influenza hampir same dengan siklus replikasi virus
herpes. Hanya saja, pada virus influenza materi genetiknya berupa rantai
tunggal ARN yang kemudian mengalami replikasi menjadi mARN.
4).
Paramyxovirus
Paramyxovirus adalah semacam virus ARN yang selanjutnya mengalami
replikasi menjadi mARN. Paramyxovirus merupakan penyebab penyakit
campak dan gondong.
Potensi virus untuk menyebabkan wabah pada manusia menimbulkan
kekhawatiran penggunaan virus sebagai senjata biologis. Kecurigaan
meningkat seiring dengan ditemukannya cara penciptaan varian virus baru di
laboratorium.
Kekhawatiran juga terjadi terhadap penyebaran kembali virus sejenis cacar,
yang telah menyebabkan wabah terbesar dalam sejarah manusia, dan mampu
menyebabkan kepunahan suatu bangsa. Beberapa suku bangsa Indian telah
punah akibat wabah, terutama penyakit cacar, yang dibawa oleh kolonis Eropa.
Meskipun sebenarnya diragukan dalam jumlah pastinya, diyakini kematian
telah terjadi dalam jumlah besar. Penyakit ini secara tidak langsung telah
membantu dominasi bangsa Eropa di dunia baru Amerika.
Salah satu virus yang dianggap paling berbahaya adalah filovirus. Grup
Filovirus terdiri atas Marburg, pertama kali ditemukan tahun 1967 di Marburg,
Jerman, dan ebola. Filovirus adalah virus berbentuk panjang seperti cacing,
yang dalam jumlah besar tampak seperti sepiring mi. Pada April 2005, virus
Marburg menarik perhatian pers dengan terjadinya penyebaran di Angola.
Sejak Oktober 2004 hingga 2005, kejadian ini menjadi epidemi terburuk di
dalam kehidupan manusia.

Evaluasi Modul 6 :
a. Soal pilihan ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Fase-fase replikasi virus sebagai berikut.
1) Pemecahan sel inang
2) Adsorbsi
3) Eklifase
4) Penetrasi
5) Pembentukan virus baru
Pada peristiwa replikasi virus secara litik, urutan fase-fasenya yaitu:
a. 1) – 2) – 3) – 4) – 5)
d. 2) – 4) – 3) – 5) – 1)
b. 1) – 3) – 5) – 4) – 2)
e. 4) – 3) – 5) - 2) – 1)
c. 3) – 1) – 4) – 5)- 2)
2. Dalam siklus lisogenik, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri
membentuk :....
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a. Viral
b. Virion
c. Profage
d. Prion
e. Bakteriofage
3. Seseorang terserang virus dan seluruh bagian bola matanya berwarna
kuning. Gejala tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut menderita:...
a. Hepatitis
b. Cacar
c. Polio
d. Campak e. rabies
4. Contoh penyakit yang penularan virusnya melalui udara yaitu:..
a. Cacar dan influenza
d. Influenza dan campak
b. Gondong dan AIDS
e. Polio dan cacar
c. Demam berdarah dan tumor
5. Tujuan virus mengambil alih fungsi DNA bakteri adalah ....
a. membuat bakteri itu mengalami lisis (hancur)
b. mengadakan sintesis protein dan membuat struktur tubuh virus yang baru
c. mengaktifkan inti sel bakteri agar dapat memproduksi enzim baru
d. agar DNA bakteri melakukan replikasi untuk persiapan dalam pembelahan sel
e. memperbanyak sel bakteri
6. Virus memiliki sifat seperti benda mati pada fase ....
a. adsorpsi
d. kristal
b. sintesisi
e. bebas di alam
c. perakitan
7. Ketika virus berada pada litik, tubuh kita akan merasa sakit karena ....
a. saat virus keluar dari sel, sistem imun tubuh akan menganggap virus sebagai
benda asing
b. sudah terlalu banyak sel yang rusak
c. virus makin berlipa ganda
d. virus telah mengendalikna tubuh
e. virus telah menyerap berbagai nutrien tubuh
8. Tujuan virus menginfeksi inangnya adalah ....
a. memanfaatkan mesin-mesin metabolisme sel inang
b. mengambil nutrien yang ada pada sel
c. menghentikan masa dormansi virus dalam bentuk kristal
d. memproduksi organel yang dibutuhkannya
e. mendapat energi untuk hidup mandiri
9. Fase yang tidak terdapat pada daur litik adalah ....
a. adsorpsi
d. sintesisi
b. Injeksi
e. perakitan
c. pengabungan
10. Daun tembakau ditemukan memilki bercak-bercak kuning, maka
diasumsikan daun tembakau tersebut terserang virus. Virus yang
menyerang daun tembakau tersebut adalah:...
a.
TMYV
b. CVPD
c. NCD
d. FMD
e. TMV
b. Soal uraian
Jawablah soal-soal berikut!
1.
Apakah interferon itu? Sebutkan
fungsinya?
2.
Apa nama virus yang menyerang
Bakteri? Bagaimana bentuknya?
3.
Sebutkan
2
cara
tubuh
mempertahankan diri dari serangan virus!
4.
Sebutkan
peranan
virus
bagi
makhluk hidup!
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5.

Bagaimana cara virus melemahkan
bakteri patogen.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
KD 2.2
KD 2.2
Supaya Anda lebih memahami tentang proses replikasi, peranan, cara
menghindarkan diri dari bahaya virus maka kerjakan kegiatan berikut.
A. Tujuan
4. Menjelaskan proses replikasi pada virus
5. Menjelaskan peranan virus bagi kehidupan
6. Mengkomunikasikan cara menghindari diri dari bahaya virus seperti
influenza, AIDS, Flu burung dll

J. Alat dan Bahan
Modul Biologi kelas X semester 1, buku biologi untuk SMA kelas X semester
I yang tersedia (yang dimilki peserta didik), charta replikasi virus
K.Cara Kerja
6. Perhatikan gambar di atas dengan baik
7. Bacalah modul dan buku kelas X mengenai replikasi virus, peranan virus
dan cara menghindarkan diri dari bahaya virus.
8. Buatlah rangkuman dengan ketentuan sebagai berikut.
a.
Kelompok I dan II membuat rangkuman tentang replikasi virus
b.
Kelompok III dan IV membuat rangkuman tentang peranan virus
yang menguntungkan dan merugikan
c.
Kelompok V dan VI membuat rangkuman tentang cara
menghindarkan diri dari serangan virus
9. Tulis hasil rangkuman pada kertas satu lembar
10.
Untuk lebih memahami hasil rangkuman kerjakan bahan diskusi
dengan ketentuan sebagai berikut.
a.
Kelompok I, dan II menjawab bahan diskusi nomor 1 dan 2
b.
Kelompok III dan IV menjawab bahan diskusi nomor 3 dan 4
c.
Kelompok V dan VI menjawab bahan diskusi 5 dan 6
11.
Presentasikan hasil rangkuman
D. Bahan Diskusi
5. Bagaimanakah cara virus memperbanyak diri? Jelaskan!
6. Berkaitan dengan soal nomor 1, tahapan daur hidup virus dibedakan
atas tipe litik dan lisogenik. Jelaskan perbedaaan ke-2 tahap daur hidup
tersebut!
7. Akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar – gencarnya menangani
penyakit polio yang menyerang anak-anak. Salah satu caranya yaitu
menggalakkan program PIN (pekan Imunisai Nasional). Jelaskan
manfaaat imunisasi polio sehingga digunakan sebagai cara
menanggulangi wabah penyakit polio!
8. Bagaimana cara penularan penyakit AIDS?
9. Selain polio, akhir- akhir ini penyakit flu burung juga melanda Indonesia.
Penyakit ini disebabkan oleh Avian virus (H5N1). Salah satu cara
pencegahannya pemerintah melakukan sweeping dan pemusnahan
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ternak unggas yang telah terkena virus flu burung. Apa tujuan kegiatan
ini?
10. Sebutkan 2 cara tubuh mempertahankan diri dari serangan virus!

Modul 7
Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup
Kompetisi Dasar : 2.3. Mendeskripsikan ciri-ciri Archaeobacteria,
Eubacteria dan Cyanobacteria serta peranannya
dalam kehidupan
Indikator :

 Menjelaskan ciri-ciri Archaeobacteria
 Mengidentifikasi Archaeobacteria berdasarkan lingkungan tempat
hidupnya (PT)
 Menjelaskan ciri-ciri Bakteri
 Menjelaskan struktur bakteri
 Membedakan Archaeobacteria dan Eubacteria

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Archaeobacteria dan Eubacteria

A.
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Pengertian Bakteri

Bakteri merupakan kelompok makhluk hidup bersel tunggal, yang hubungan
kekerabatannya dengan makhluk hidup lainnya masih diliputi kegelapan. Studi
mengenai bakteri mulai berkembang setelah ditemukan mikroskop oleh Anthonie van
Leeuwenhoek (1683). Studi mengenai bakteri berkembang akhirnya terbentuklah
cabang biologi yaitu bakteriologi
B.
Ciri-ciri Bakteri
Secara umum ciri-ciri bakteri:
1.
Merupakan mikroorganisme berukuran lebar 0,5-1 mikron dan panjang 10
mikron
2.
Bersifat kosmopolit/dapat hidup di berbagai lingkungan misalnya di tubuh
organisme, di tanah, air tawar, dan air laut
3.
Pada kondisi tidak menguntungkan bakteri membentuk endospora dan
membentuk kapsul (bakteri yang berkapsul lebih sering bersifat patogen)
C.
1.

2.

3.

4.
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Struktur Sel Bakteri
Dinding sel
Dinding sel bakteri sangat tipis, tersusun atas peptidoglikan, yakni polisakarida
yang berikatan dengan protein. Fungsi dinding sel untuk memberi bentuk tertentu
pada sel, melindungi protoplasma sel, proses pembelahan sel. Berdasarkan
struktur peptidoglikan bakteri dapat dibedakan menjadi:
a. Bakteri gram positif
Peptidoglikan di luar membran plasma dan bila diberi tinta cina akan
menimbulkan warna. Contoh : Clostridium tetani, Bacillus anthracis,
Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus.
b. Bakteri gram negative
Peptidoglikan terletak antara membran plasma dan membran luar, bila diberi
tinta cina tidak menimbulkan perubahan warna. Contoh: E. coli, Salmonella
typhosa, Vibrio cholera, Neissiria gornorrhoe.
Membran sel
Tersusun atas molekul lemak dan protein dan bersifat selektif permeabel.
Membran sel berfungsi mengatur masuknya zat makanan dan keluarnya sisa
metabolisme, berperan dalam pembelahan sel.
Isi sel
Tersusun atas organel-organel seperti:
a. Inti, bersifat prokarion terdiri atas benang kromatin DNA dan RNA
b. Mesosom, yang diduga berfungsi sebagai mitokondria
c. Volutin, yaitu zat yang banyak mengandung DNA
d. Ribosom, sebagai tempat sintesis protein
e. Lembar fotosintesis, khusus bakteri yang berfotosintesis (bakteri ungu),
terdapat lipatan ke arah sitoplasma yang berisi lembar fotosintesis
f. Plasmid, adalah DNA non kromosom, plasmid mengandung gen-gen seperti
gen kebal antibiotik, gen patogen. Dalam satu bakteri dapat terbentuk 10-20
plasmid. Ukuran plasmid 1/1000 kali DNA kromosom.
Flagel
Flagel merupakan alat gerak bagi bakteri. Berdasarkan kedudukan flagel pada
bakteri dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:
a.
Monotrik : jika flagel hanya satu dan melekat pada salah satu ujung sel
b.
Lofotrik: jika flagel banyak dan melekat pada salah satu ujung sel

c.
d.
e.
D.

E.

Amfitrik: jika flagel banyak dan melekat pada kedua ujung
Peritrik : jika flagel tersebar pada seluruh permukaan sel
Atrik: jika tidak mempunyai flagel

Pengertian Archaeobacteria dan Eubacteria
. Bakteri dibedakan menjadi dua subkingdom yaitu Archaebakteria dan
Eubacteria. Perbedaan utama antara keduanya adalah:
i. Komposisi RNA-nya
ii. Komposisi ribosomnya
iii. Komposisi kimia penyusun dinding sel
iv. Lemak pada membran selnya
Ciri-ciri Archaeobacteria dan Eubacteria
1.
Subkingdom Archaebacteria (bakteri purba)
Ciri-cirinya:
1. Prokariotik artinya tidak mempunyai membran inti
2. Dinding selnya sama sekali tidak terbuat dari peptidoglikan
3. Bersifat anaerob, mampu menghasilkan ATP
v. Habitat di tempat yang ekstrim (asin sekali, panas sekali, dingin sekali, dll)
vi. Sukar dibiakkan di laboratorium
Saat ini Archaebacteria diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:
1. Methanogenik
Bakteri ini merupakan kemoautotrof yang memperoleh keperluan
metabolismenya dengan menghasilkan metana dari karbon dioksida dan
hidrogen. Habitat di tepi rawa paya metana biasa dinamakan gas rawa, juga
hidup di rumen sapi, terdapat pada hidrogen dan karbon dioksida yang
dihasilkan mikroorganisme lain yang hidup di situ. Bakteri ini dapat bertahan
hidup pada suhu yang tinggi karena struktur DNA, protein dan membran
selnya telah beradaptasi. Bakteri methanogenik dapat tumbuh baik pada suhu
980C dan mati di bawah 840C.
2. Halofilik
Bakteri ini hidup pada habitat yang berkadar garam tinggi, seperti di laut
mati dan danau air asin. Beberapa bakteri ini mampu melakukan fotosintesis.
Jenis klorofilnya disebut bakteriorhodopsin yang memberikan warna ungu.
3. Pereduksi sulfur
Bakteri pereduksi sulfuur menggunakan hidrogen dan sulfur anorganik
sebagai sumber energinya, mampu hidup pada suhu 850C reaksinya sebagai
berikut:
H2 + S ---- H2S
6 H2S + 3 O2 ----- 6 S + 6 H2O
4. Thermoasidofilik
Bakteri ini hidup dengan mengoksidasi sulfur. Bakteri thermoasidofilik
terdapat di lubang vulkanik dan mata air bersulfur seperti yang terdapat di
Yellowstone Amerika.
2.
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Subkingdom Eubacteria

Eubacteria sering dianggap sebagai bakteri sesungguhnya. Eubacteria terbagi
dalam tiga divisi yaitu Graciliates, Firmicutes dan Tenecutes. Eubacteria meliputi
seluruh anggota bakteri dan ganggang biru-hijau (Cyanobacteria).
Struktur sel Eubakteria:
Kapsul, melindungi seluruh isi sel
Dinding sel, tersusun dari peptidoglikan, protein, dan glikoprotein.
Membran plasma, mengatur keluar masuknya zat melalui sel
Ribosom, tempat sintesis protein
Fili, sebagai reseptor
Sitoplasma, cairan sel yang hidup
DNA, membawa sifat genetik
Flagel, sebagai alat gerak

F.
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Cara Mengisolasi Bakteri
Bakteri diisolasi dengan menggunakan peralatan isolasi khusus. Secara umum isolasi
bakteri dilakukan dengan cara:
1.
Bakteri yang terdapat di udara diisolasi dengan menggunakan medium
agar.
2.
Agar yang telah disiapkan di dalam Petri disc,kemudian Petri disc tersebut
dipaparkan ke udara di tempat yang akan didsolasi bakterinya.
3.
Lama
waktu
pemaparan
bisa
divariasikan
untuk
melihat
perbandingannnya.
4.
Kemudian cawan Petri ditutup dan diletakkan dalam posisi terbalik.
5.
Untuk mengamati bakteri yang didaptkan daari haisl isolasi, digunakan
jarum okulasi, kaca objek, gelas penutup yang steril.
6.
Kegiatan ini dilakukan di atas nyala api untuk menghindarkan
terkontaminasinya preperat dengan bakteri dari udara yang terbuka.
7.
Untuk memperjelas koloni bakteri pada pengamatan biasanya digunakan
serangkain pewarna, seperti Giemsa, gentian Violet,dll.
8.
Hasil pengamatan dapa tdiamatai di bawah mikroskop
Berikut beberapa gambar bakteri hasil isolasi

Isolasi Mikroba
Kulturisasi bakteri untuk keperluan yang bermanfaat, pada umumnya dilakukan
dengan biakan murni. Biakan murni hanya mengandung satu jenis. Untuk
mengisolasi bakteri dalam biakan murni, umumnya digunakan dua prosedur yaitu:
metode agar cawan dengan goresan dan metode agar tuang.
Biakan adalah medium yang mengandung organisme hidup. Medium itu menyediakan zat makanan untuk pertumbuhan bakteri. Berbagai resep ramuan untuk
membuat media telah dibuat untuk memungkinkan tumbuhnya jenis-jenis tertentu.
Medium pilihan dan diferensial bermaafaat untuk memisahkan beberapa jenis.
Identifikasi jenis menggunakan semua sifat yang berkaitan dengan jenis. Hal ini
mencakup morfologi, daya gerak, sifat biokimianya, kebutuhan akan oksigen, reaksi
pewarnaan Gram, dan beberapa diantaranya sifat kekebalan.
Dalam pemeliharaan kultur terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
sehingga tidak hanya mempertahankan sel agar tetap hidup, tetapi dapat juga
memperta-hankan sifat-sifat genotip dan fenotipnya.
Terdapat 3 metode dalam pemeliharaan kultur, antara lain penyimpanan kultur
dengan cara pengeringan; metabolisme terbatas; dan penyimpanan kultur dengan cara
liofilisasi. Metode yang sering digunakan adalah pengeringan beku.

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 1
KD 2.2
Masih ingatkah bahwa beberapa waktu yang lalu, dari mas media
dihebohkan dengan adanya penyakit antraks. Penyakit ini sebenarnya
merupakan penyakit infeksi pada binatang liar dan peliharaan, yang kadangkadang ditularkan kepada manusia. Antraks disebabkan oleh Bacillus anthracis.
Bakteri ini dapat membentuk spora. Spora ini dapat dibunuh dengan
dididihkan selama 10 menit, tetapi dapat tetap hidup untuk waktu lama dalam
tanah dan mayat binatang.
Bacillus anthracis merupakan salah satu anggota filum Eubakteria.
Anggota filum Eubakteria mempunyai ciri-ciri, struktur dan cara reproduksi
yang berbeda dengan anggota kindom lainnya. Untuk mempelajari macammacam bentuk koloni Eubakteria lakukan kegiatan berikut.
A. Tujuan
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Mengidentifikasi macam-macam bentuk koloni sel Eubacteria
B. Alat dan Bahan:
1. Cawan petri (boleh cawan biasa atau wadah plastik)
2. Kompor
3. Panci
4. Kentang 1 buah berukuran sedang (2 ons)
5. Daging sapi atau ayam (seukuran ibu jari kaki)
6. Agar-agar warna putih ¼ sachet
7. Air 2 gelas (1/2 liter)
8. Hand out macam-macam bentuk koloni bakteri
C. Cara Kerja:
1.
Bersihkan kentang. Kupas dan potong kecil-kecil kentang
tersebut, kemudian masukkan ke dalam panci yang telah diberi 2 gelas air
2.
Potong/cacah daging sapi/ayam, masukkan juga ke dalam
panci berisi kentang. rebus kentang dan daging hingga mendidih selama 5-10
menit
3.
Saring dan buang ampasnya
4.
Sediakan ¼ sachet agar-agar warna putih, seduh dengan
sedikit air dingin, kemudian campurkan dengan rebusan kentang dan daging.
Panaskan dan aduk hingga mendidih
5.
Masih dalam keadaan panas, tuangkan kentang agar tersebut
ke atas cawan petri/cawan biasa/cawan plastik. Buat beberapa cawan dan biarkan
hingga dingin.
6.
Ambil satu cawan, tangkap bakteri di dalam kelas, di dalam
kamar mandi, di ruang kantin sekolah, dan di ruang guru dengan cara
menggerakkan cawan di udara. Berilah label pada masing-masing cawan.
7.
Simpan di ruangan/laboratorium di tempat gelap. Jaga jangan
sampai dimakan serangga/binatang
8.
Amati setiap hari, catat apa yang terjadi.
9.
Cocokan bentuk koloni bakteri dengan hand uot macammacam koloni bakteri.
Masukkan hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut ini.
IDENTIFIKASI KOLONI
ASAL
NO
KETERANGAN
BIAKAN
BENTUK
TEPIAN
ELEVASI
1
2
3
4
D. Bahan diskusi
1. Berdasarkan hasil pengamatan, ada berapa koloni dalam setiap cawan?
2. Bandingkan banyaknya koloni dalam setiap cawan
3. Apakah banyaknya jumlah koloni berhubungan dengan tingkat kebersihan tempat
penangkapan bakteri? Jelaskan pendapat kalian!
4. Menurut pendapatmu, apa yang akan terjadi apabila biakan bakteri tersebut
disimpan terus?
Evaluasi :
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A. Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !
1. Eubacteria mempunyai ciri khusus sehingga berbeda dengan archaeobacteria, yaitu :
a. Dinding selnya mengandung peptidoglikan
b. Mengandung beberapa jenis RNA-polimerase
c. Mempunyai membran plasma
d. Kromosomnya terdapat dalam sitoplasma
e. Bersifat mikroskospis dan hidup berkoloni
2. Sebagian besar sitoplasma bakteri terdiri atas :
a. Karbohidrat
d. kromatofora
b. Air
e. Ion organik
c. Lemak
3. Pili mempunya struktur yang mirip dengan flagela yang berfungsi sebagai alat :
a. Gerak b. perlekatan
c. Makan
d. Penangkap mangsa
e. pernapasan
4. Bakteri yang tergolong methanogen yaitu :
a. Bakteri hijau
d. Salmonella thyposa
b. Streptomyces griceus
e. Lachnospira multiparus
c. Triponema palidum
5. Kandungan spesifik dinding sel bakteri yaitu:
a. Peptidoglikan
d. Pektin
b. Sellulosa
e. Lignin
c. Kitin
B. Essai
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!
1.
2.
3.
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Apa yang dimaksud kapsul pada bakteri? Jelaskan fungsinya!
Apa yang dimaksud sifat kosmopolit pada bakteri!
Jelaskan hal-hal yang membedakan antara Eubacteria dan Archaeobacteria!

Modul 8
Standar Kompetensi
Kompetisi Dasar :

Indikator :







: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup
2.3. Mendeskripsikan ciri-ciri Archaeobacteria,
Eubacteria
dan
Cyanobacteria
serta
peranannya dalam kehidupan

Menjelaskan pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk, alat
gerak, kebutuhan oksigen dan cara memperoleh maknan serta
bakteri gram
Menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri
Membuat charta perkembangbiakan bakteri (PT)
Menjelaskan berbagai peranan bakteri yang
menguntungkan/merugikan dalam kehidupan
Membuat nata de coco atau yoghurt

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Eubacteria
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A. Cara Perkembangbiakan Bakteri, Charta Perkembangbiakan Bakteri, dan Contoh
Dari Perkembangan Bakteri Tersebut
Cara reproduksi bakteri yaitu:
1.
Reproduksi Aseksual/vegetatif
Caranya dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung (tanpa melalui
tahapan seperti mitosis). Proses pembelahan diawali dengan proses replikasi DNA
menjadi dua kopi DNA identik dan diikuti pembelahan sitoplasma. Proses
pembelahan berlangsung cepat setiap 20 menit sekali. Contoh : E. coli.
2.
Reproduksi Seksual/generatif
Caranya dengan konjugasi, pembelahan secara langsung materi genetik di antara
dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma. Tidak dapat ditentukan jenis kelamin
kedua bakteri yang berkonjugasi. Contoh : E. coli.
Rekombinasi DNA
Rekombinasi artinya bergabungnya dua DNA dari sumber yang berbeda.
Rekombinasi DNA selain dengan proses konjugasi ada proses lain yaitu
transformasi, transduksi, yang kemudian disebut proses paraseksual. Proses
paraseksual meliputi:
a. Transformasi
ialah pemindahan sebagian materi genetik atau DNA atau hanya satu gen
bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Proses ini
pertama ditemukan Frederick Griffith tahun 1982. Contoh : Streptococcus
pnemoniaeu, Haemophillus, Bacillus. Diguga transformasi ini merupakan cara
bakteri menularkan sifatnya ke bakteri lain. Misalnya bakteri patogen yang
semula tidak kebal antibiotik dapat berubah menjadi kebal antibiotik karena
transformasi.
b. Transduksi
Pemindahan materi genetik dengan perantara virus. Virus dapat
menyambungkan materi genetiknya ke DNA bakteri dan membentuk profag.
Ketika terbentuk virus baru, di dalam DNA virus sering terbawa sepenggal
DNA bakteri yang diinfeksinya. Virus yang terbentuk memiliki dua macam
DNA yang dikenal partikel transduksi (transducing particle). Cara ini
dikemukakan oleh Norton Zinder dan Jashua Lederberg.
Gambar bakteri
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B. Beberapa Penggolongan Bakteri
Berdasarkan bentuknya, bakteri dapat dibedakan menjadi yaitu:
a. Bentuk batang/basil (silindris), dibedakan menjadi:
a. Basil tunggal (monobasil) contohnya : E. coli, Salmonella typhosa
b. Diplobasil (berbentuk batang bergandengan dua-dua)

Batang
b. Streptobasil, bergandengan seperti rantai contohnya: Streptobacillus moniliformis,
Azotobacter sp.Bentuk Bulat, dibedakan menjadi:
a. Monococcus, berbentuk bulat, satu-satu, contohnya: Monococcus gonorrohoe
b. Diplococcus, bergandengan dua-dua contohnya : Diplococcus pneumoniae
c. Streptococcus, bergandengan bulat seperti rantai, contohnya: Streptococcus
salivarius, Streptococcus lactis, Streptococcus pneumoniae.
d. Sarcina, bentuk bulat yang mengelompok membentuk kubus, contohnya:
Sarcina sp
e. Stafilokokus, bentuk bulat yang bergerombol seperti anggur, contohnya:
Staphylococcus aureus.
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Bulat
c. Bentuk Spiral, dibedakan menjadi:
a. Koma (vibrio) contohnya: Vibrio comma
b. Spiral (bengkok) contohnya: Spirillium minor
c. Spiroseta (spiral halus dan lentur) contohnya: Triponema pallidum

Spiral
Berdasarkan cara mendapatkan makanan, dibedakan menjadi dua golongan yaitu:
a. Bakteri Heterotrof
Artinya bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Bakteri
heterotrof dibedakan menjadi dua macam:
b. Bakteri saprofit
Yaitu bakteri yang hidupnya dari sisa-sisa organisme mati atau sampah,
contohnya: E. coli, Methanobacterium ruminatum, Clostridium sporagens,
Thiobacillus denitrificans, Desulfovirio desulficans.Bakteri parasit, yaitu bakteri
yang hidupnya tergantung pada makhluk hidup lain, umumnya bersifat patogen
(menimbulkan penyakit).
c. Bakteri Autotrof
Yaitu bakteri yang mampu membuat makanan sendiri, bakteri ini dibedakan
menjadi:
a. Bakteri fotoautotrof, contohnya: bakteri ungu, bakteri hijau
b. Bakteri kemoautotrof, contohnya: bakteri S, bakteri nitrat, bakteri nitrit
Berdasarkan cara mendapatkan oksigen, dibedakan menjadi dua golongan yaitu:
1. Bakteri aerob, bakteri yang memerlukan oksigen untuk hidupnya. Contohnya:
bakteri nitrit (Nitrosomonas, Nitrococcus) dan bakteri nitrat (Nitrobacter)
2. Bakteri anaerob, bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya.
Contohnya: Clostridium tetani, Clostridium desulfuricans
Berdasarkan letak flagelanya bakteri dibedakan atas :
6. Atrik : tidak mempunyai flagela
7. Monotrik : satu flagela disalah satu ujung tubuhnya
8. Amfitrik : flagela dikedua ujung tubuhnya
9. Lopotrik : segerombolan flagela disalh satu ujung tubhnya
10. Peritrik : flagellanya terletak diseluruh permukaan tubuhnya
C. Peranan Bakteri Yang Menguntungkan Dan merugikan Dalam Kehidupan
1.
Bakteri yang menguntungkan manusia
Di bidang pertanian
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a. Bakteri nitrogen Mengikat N2
1). Azotobacter
2). Rhizobium leguminosarum
3). Clostridium posteurianum
4). Rhodospirilium rubrum
b. Bakteri nitrifikasi Membentuk senyawa nitrat
1). Nitrosomonas, Nitrococcus
2). Nitrobacter
c. Bakteri sulfur Membentuk asam sulfat dari S
1). Beggiatoa alba
d. Fermentasi makanan
1). Streptococcus lactis Pembuatan keju dan mentega
2). Lactobacillus bulgaricus Pembuatan yaghurt
3). casei Pembuatan minuman
4). Acetobacter xylinum Pembuatan nata de coco
e. Menghasilkan antibiotik
1). Streptomyces griseus Menghasilkan streptomisin
2). S. aureofaciens Menghasilkan aureomisin
3). S. venezuelae Menghasilkan kloromistin
4). Bacillus brevis Menghasilkan tirotrisin
5). polymyxa Menghasilkan polimiksin
f. Menghasilkan asam
1). Acetobacter acetii Menghasilkan asam asetat
2). Propionibacterium Menghasilkan asam propionat
3). Clostridium sp Menghasilkan asam butirat
2.
Bakteri yang merugikan manusia
a. Parasit pada manusia
1). Salmonella typhosa Tipus
2). Vibrio coma Kolera
3). Clostridium tetani Tetanus
4). Neisseria gonorrhoeae Kencing nanah
5). Tryponema palidum Sipilis
b. Parasit pada tumbuhan
1). Pseudomonas cattleyae Penyakit pada anggrek
2). Pseudomonas solanacearum Penyakit pada pisang
3). Bacterium papaye Penyakit pada pepaya
c. Parasit pada hewan
1). Bacillus anthracis Antrak pada hewan
2). Mycobacterium bovis Penyakit pada lembu
3). avium Penyakit pada unggas
D. Membuat Nata de Coco, Yoghurt, dll, Dan Laporan Alat Atau Bahan, Cara Kerja,
Dan Produk Pembuatan Nata de Coco, Yoghurt, dll
Berbagai macam jenis bakteri dapat dimanfaatkan untuk memfermentasi
bahan makanan. Misalnya Lactobacillus bulgaricus digunakan untuk membuat
yoghurt. Acetobacer xylinum digunakan untuk membuat nata de coco.
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Untuk lebih memahami proses kerja fermentasi bahan makanan oleh
bantuan bakteri ini dapat dipraktekkan langsung cara pembuatan nata de coco. Dari
hasil praktikum yang telah dilakukan, buatlah laporannya.

LEMBARAN KERJA PESERTA DIDIK
KD. 2.3
o Tujuan
Mengenal cara membuat Nata de Coco
o Alat dan Bahan
1. Air kelapa 1 liter
2. Natrium benzoat (pupuk gula)
3. Asam cuka
4. Gula pasir 700 g
5. Air
6. Biakan Acetobacter xylinum
7. Penyaring
8. Pemanas
9. pH universal
10. Wadah (talam)

o Cara Kerja
1. Saringlah air kelapa samapi bebas dari kotoran!
2. Tambahkan gula 700 g kemudian panaskan!
3. Setelah dingin, tambahkan asam cuka hingga keasaman 4,5!
4. T ambahkan bibit Acetobacter xylinum
5. Biarkan dalam wadah tertutup selama 2 minggu!
6. Rendamlah Nata de Coco yang sudah jadi selama 2 – 3 hari untuk
menghilangkan asam cuka!
o P ertanyaan
1. Reaksi apakah yang terjadi dalam pembuatan nata de coco?
2. Mengapa setelah air kelapa diberi Acetobacter xylinum harus diletakkan
ditempat tertutup selama 2 minggu?
o Unjuk Kreatifitas
Nata tidak hanya dibuat dari air kelapa saja. Carilah informasi mengenai bahan
lain yang dapat dibuat nata beserta cara kerjanya! Praktikkan cara pembuatan nata
tersebut dan bandingkan hasilnya dengan nata de coco.

Evaluasi :
A. Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !
1.
Ciri-ciri organisme prokariotik adalah ....
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2.

3.

4.

5.

a. tidak berinti
d. tidak berflagel
b. tidak bermembran inti
e. tidak membentuk endospora
c. tidak bermembran sel
Bakteri bentuk kokus yang berkoloni membentuk kelompok
sel tak teratur disebut sebagai ....
a. sarkina
d. diplokokus
b. streptokokus
e. spirochaeta
c. stafilokokus
Bakteri yang memiliki flagel dikedua ujung selnya
dikelompokkan ke dalam bakteri ....
a. monotrik
d. peritrik
b. amfitrik
e. eksotrik
c. lopotrik
Sifat bakteri Gram negatif yang tepat adalah ....
a. tampak berwarna biru setelah perwarnaan Gram
b. merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat
c. semuanya berbentuk batang atau bulat
d. semuanya meripakan bakteri fotosintetik
e. tampak berwarna merah setelah perwarnaan Gram
Bakteri dapat melakukan reproduksi secara seksual dengan
cara ....
a. pembelahan biner
d. fragmentasi
b. konjugasi
e. membentuk spora
c. proliferasi

B. Essai
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!
1. Berdasarkan gambar di bawah ini, tergolong berbentuk apakah bakteri tersebut?

2. Dapatkah kita mengamati koloni bakteri dengan mata biasa? seperti apakah koloni
bakteri itu?
3. Jelaskan 3 macam bentuk bakteri!
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Modul 9
Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup

Kompetisi Dasar : 2.4 Menyajikan Ciri-ciri Umum Phylum Dalam
Kingdom Protista Dan Peranannya Dalam
Kehidupan
Indikator :






Mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan
Membedakan organisme protista mirip jamur, mirip tumbuhan dan
mirip hewan berdasarkan pengamatan
Menjelaskan dasar pengelompokan protista mirip jamur
Mengenal contoh protista mirip jamur
Menjelaskan daur hidup protista mirip jamur

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
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 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Protista

A. Pengertian Protista
Protista adalah sekelompok mahluk hidup heterogen, terdiri dari eukariota yang
tidak termasuk hewan, tumbuhan, atau fungus. Mereka biasanya dikelompokkan ke
kerajaan Protista.
Protista merupakan organisme eukariotik uniseluler yang hidup soliter atau
berkoloni. Protista dapat digolongkan menjadi protista mirip hewan (protozoa),
protista mirip tumbuhan (alga) dan protista mirip jamur (jamur lendir/slame mold).
Bentuk tubuh organisme golongan protista amatlah beragam. Protista memiliki cara
makan yang berbeda-beda, dan dapat digolongkan dalam tiga kategori:
5. Protista autototrof, yaitu protista yang memiliki klorofil sehingga mampu
berfotosintesis. Contohnya : Alga
6. Protista menelan makanan, dengan cara fagositosis melalui membran sel.
Contohnya: Protozoa
7. Protista saprofit dan parasit, mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari
makanannya. Contoh: jamur
B. Ciri-Ciri Umum Protista
Protozoa hampir semuanya protista bersel satu, mampu bergerak yang makan
dengan cara fagositosis, walaupun ada beberapa pengecualian. Mereka biasanya
berukuran 0,01-0,5 mm sehingga secara umum terlalu kecil untuk dapat dilihat tanpa
bantuan mikroskop. Protoza dapat ditemukan di mana-mana, seperti lingkungan
berair dan tanah, umumnya mampu bertahan pada periode kering sebagai kista
(cyst?) atau spora, dan termasuk beberapa parasit penting.
C. Mengenali Protista Berdasarkan Ciri-Ciri Morfologinya
Secara tradisional, protista digolongkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan
kesamaannya dengan kingdom yang lebih tinggi yaitu protista yang menyerupai
hewan Protozoa, protista yang menyerupai tumbuhan algae dan protista yang
menyerupai jamur jamur lendir dan jamur air.
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Dulu, bakteri juga dianggap sebagai protista, dalam sistem tiga kingdom yaitu
Animalia, Plantae (termasuk jamur di dalamnya), dan Protista (sisanya). Namun
sekarang, bakteri dianggap terpisah dari protista.
Ganggang hijau dan merah, bersama dengan kelompok kecil yang bernama
glaucophyta, memiliki hubungan saudara yang dekat dengan tumbuhan lain, dan
beberapa penulis memasukkan mereka dalam kingdom Plantae
Protista Mirip Jamur (Jamur Protista)
Beragam organisme dengan organisasi tingkat protista awalnya dianggap sama
dengan jamur, sebab mereka memproduksi sporangia. Ini meliputi chytrid, jamur
lendir, jamur air dan Labyrinthulomycetes. Chytrid sekarang diketahui memiliki
hubungan dengan jamur lain dan biasanya diklasifikasikan dengan mereka.
Sementara yang lain, sekarang ditempatkan sama dengan heterokont (yang
memiliki selulosa, bukan dinding chitin) dan Amoebozoa (yang tidak memiliki
dinding sel).
Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh
dan cara reproduksinya berbeda. Jamur protista dibedakan menjadi dua macam
yaitu:
a.
Filum Jamur Lendir (Myxomycota)
Habitat di hutan basah, batang kayu yang
membusuk, tanah lembab, kayu lapuk
Struktur tubuh vegetatif berbentuk seperti
lendir atau plasmodium, yang berinti banyak dan bergerak seperti Amoeba
Fase hidupnya ada dua fase yaitu fase hewan
(fase berbentuk plasmodium) dan fase tumbuhan (fase plasmodium
mengering membentuk tubuh-tubuh buah yang bertangkai)
Reproduksi vegetatif dengan cara plasmodium
dewasa membentuk spora dan generatif dengan cara peleburan spora
kembara (myxoflagella, mempunyai 1 inti dan 2 flagel), yang akan
membentuk zigot yang kemudian akan membentuk plasmodium.
b.
Filum Jamur Air (Oomycota)
Hidup di tempat yang lembab atau air. Ciri-cirinya:
a. Benang-benang hifa tidak bersekat melintang (senositik) sehingga di dalamnya
dijumpai inti dalam jumlah banyak
b. Dinding selnya terdiri dari selulosa
c. Melakukan reproduksi seksual dengan membentuk zoospora, yang memiliki 2
flagella untuk berenang di dalam air
d. Melakukan reproduksi secara seksual dengan membentuk gamet (sel kelamin),
setelah fertilisasi akan terbentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora.
bergabung membentuk plasmodium seperti siput tanpa cangkang.
Reproduksi vegetatif dengan cara membentuk zoospora, yang memiliki 2 flagel dan
generatif dengan cara fertilisasi yang akan membentuk zigot yang tumbuh menjadi
oospora.
Contohnya : Saprolegnia (parasit pada telur ikan), Phytophthora (parasit pada
tanaman kentang), Phytium (penyebab busuknya kecambah dan busuk akar)
Daur hidup protista mirip jamur
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LEMBARAN KEGIATAN PESERTA DIDIK I
KD. 2.4
A. Tujuan
1.
Menjelaskan ciri-ciri Protista mirip jamur.
2.
Menjelaskan reproduksi (daur hidup) Protista mirip jamur
B. Alat dan Bahan
 Alat tulis
 Lembar Problem Posing I (LPP I)
 Lembar Problem Posing II (LPP II)
 Plastik transparan
 OHP
C. Cara Kerja
1.
Bacalah materi tentang Protista mirip jamur dan daur hidup Protista mirip
jamur.
2.
Pahamilah materi yang dibaca.
3.
Susunlah pertanyaan berdasarkan materi yang kalian baca. Tulislah pertanyaan
pada Lembar Problem Posing I (LPP I).
4.
Bacalah pertanyaan yang dibuat, diskusikan jawaban dalam masing-masing
kelompok
5.
Wakil kelompok menuliskan pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan dalam
kelompok pada Lembar Problem Posing II (LPP II)dan plastik transparan
6.
Serahkan LPP II pada kelompok lain dengan ketentuan sebagai berikut.
o Kelompok I menyerahkan LPP II ke kelompok II,
o Kelompok II ke kelompok III begitu seterusnya sehingga kelompok VII
menyerahkan ke kelompok I
o Kelompok yang menerima LPP II dari kelompok lain membantu mencarikan
jawaban dan mendiskusikan jawaban di dalam kelompoknya
7.
Masing-masing kelompok menyampaikan pertanyaan teman kelompok (yang
terdapat pada LPP II) dan meminta jawaban pada kelompok lain (kelompok yang
bertugas mencari jawaban)
8.
Kelompok lain dapat membantu menambah jawaban, menyanggah atau
memberikan jawaban lain yang dianggap lebih benar
9.
Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelas
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Format Penilaian Problem Posing (LPP I dan LPP II)
LEMBAR PROBLEM POSING I
Nama
NIPD
Kelompok

:
:
:

Pertanyaan:

Jawaban:
LEMBAR PROBLEM POSING II

Kelompok
Anggota/NIPD
1.
2.
3.
4.
5.

:
:

Pertanyaan:

Jawaban:

Evaluasi :
A.

Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan
jawaban yang palingbenar !
1.
Pernyataan berikut yang benar tentang jamur lendir adalah…
a. termasuk kingdom Fungi karena reproduksinya mirip fungi
b. termasuk kingdom Protista karena gerak pada fase vegetatifnya mirip Amoeba
c. termasuk kingdom protista karena reproduksinya mirip amoeba
d. termasuk kingdom fungi karena tidak berklorofil
e. termasuk kingdom protista karena membran sel terdiri dari zat kitin
2.
Fase vegetatif jamur lendir yang dapat bergerak seperti amoeba di sebut….
a. amoeboid
b. protoplasma
c. plasmodium
d. multiplasma
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e. multinukleat
3.
Perhatikan data berikut:
1. benang hifa tidak bersekat
2. benang hifa bersekat
3. dinding sel dari selulosa
4. dinding sel dari zat kitin
5. reproduksi aseksual dengan zoospora
6. reproduksi aseksual dengan zoospora
7. reproduksi aseksual dengan plasmodium
Ciri-ciri Jamur air ditunjukkan oleh nomor ….
b. 1, 3, 6
c. 2, 3, 5
d. 2, 4, 5
e. 1, 3, 5
f. 2, 4, 6
4.
Seorang anak mengamati organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Hidup pada
bangkai hewan yang mati di air, hifa mempunyai banyak inti dan tidak bersekat
melintang, zoospora mempunyai 2 flagella. Organisme yang paling mungkin untuk
ciri-ciri tersebut adalah….
a. Lycogala
b. Arcyria
c. Physarum
d. Saprolegnia
e. Rhizopus
Untuk soal nomor 5 dan 6, perhatikan nama organisme berikut
Lycogala
4. Saprolegnia
Arcyria
5. Phythopthora
Physarum
6. Phytium

5.

Contoh jamur lendir ditunjukkan oleh nomor….
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 5
c. 2, 4, 6
d. 3, 5, 6
e. 4, 5, 6
6.
Contoh jamur air ditunjukkan oleh nomor….
a. 1,2,3
b. 1, 3, 5
c. 2, 4, 6
d. 3, 5, 6
e. 4, 5,
7.
Pernyataan yang benar tentang Oomycota adalah ….
a. anggotanya hanya organisme autotrof
b. dalam reproduksi seksualnya membentuk zoospore
c. mengandung vakuola kontraktil
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d. memiliki nucleus yang sejati dan organel bermembran
e. dinding selnya dari selulosa
8.
Pseudoplasmodium dihasilkan oleh….
a. Myxomycota
b. Acrasiomycota
c. Oomycota
d. Sporozoa
e. Zoospora
9.
Jamur lendir dan jamur air keduanya dikelompokkan ke dalam Protista mirip
jamur karena keduanya memiliki sifat mirip jamur, yaitu menghasilkan….
a. oospora
b. plasmodium
c. sporangium
d. zigot
e. hifa
10. Berikut adalah pasangan Protista mirip jmaur parasit dan tanaman yang diserang
kecuali….
a. Phytophthora nicotinae-tembakau
b. Phytophthora palmifera-kelapa
c. Peronospora farnosaas-anggur
d. Pythium oligandrum-tomat
e. Phytophthora fragariae-padi

Modul 10
Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup

Kompetisi Dasar : 2.4 Menyajikan Ciri-ciri Umum Phylum Dalam
Kingdom Protista Dan Peranannya Dalam
Kehidupan
Indikator :
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Menjelaskan dasar pengelompokan protista mirip hewan
Mengenal contoh protista mirip hewan
Menjelaskan daur hidup protista mirip hewan

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Protista

Dasar Pengelompokan Organisme
Perkembangbiakan Protista

Protista

Mirip

Hewan,

dan

Cara

Protista Mirip Hewan (Protozoa)
Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu Protos artinya pertama dan Zoon
artinya hewan. Protozoa sering disebut hewan bersel satu (uniseluler). Seluruh
kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri melalui organel-organel yang
secara fungsi analog dengan sistem organ pada hewan-hewan bersel banyak
(metazoa).
Ciri-ciri Protozoa
a. Ukuran tubuh mulai dari 10 mikron-6 mm
b. Bentuk protozoa bervariasi yaitu asimetris, bilateral simetris, radial simetris
dan spiral
c. Bergerak dengan flagel, pseudopodia, silia atau dengan gerakan sel itu sendiri
d. Cara hidupnya bebas, komensalisme, mutualisme, parasit
e. Cara mendapatkan makanan dibedakan menjadi : holozoik, saprofit, saprozoik,
holozoik
f. Habitatnya di tempat-tempat berair, seperti di selokan, sawah, parit, sungai, dll.
Penggolongan Protozoa
Berdasarkan alat geraknya protozoa dibedakan menjadi 5 kelas yaitu:
a. Flagellata atau Mastigophora (Yunani, mastix: cambuk, poros: membawa)
Umumnya hidup di dalam air, beberapa hidup parasit pada hewan dan
manusia. Flagellata mempunyai bentuk yang tetap. Berkembangbiak dengan
cara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi.
Berdasarkan ada tidaknya klorofil kelas flagellata dibedakan menjadi dua
macam yaitu:
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1).
-

2).
-

Fitoflagellata
Flagellata yang mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai
kromatofora
Habitat di perairan bersih dan perairan kotor
Contohnya: Euglena viridis (mempunyai klorofil), Euglena sanguinea
(mempunyai pigmen fikoeritrin/merah), Volvox globator (hidup
berkoloni), Noctiluca miliaris (mengeluarkan cahaya di malam hari).
Zooflagellata/dinoflagellata
Tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof
Umumnya hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia
Contohnya:
 Tripanosoma levisi parasit pada darah tikus
 Tripanosoma cruci penyebab penyakit cagas (anemia anak)
 Tripanosoma evansi sakit surrah, vector lalat tabanidae
 Tripanosoma brucei penyakit nagano pada ternak
 Tripanosoma gabiense sakit tidur, vektor lalat tsetse (G, palpalis)
 Tripanosoma rhodosiense sakit tidur, vektor lalat tsetse (G, palpalis)
 Tripanosoma vaginalis keputihan pada vagina
 Leishmania donovani kalaazar
 Leishmania tropika penyakit kulit

b. Ciliata/Ciliophora/Infusuria
Merupakan kelas terbesar dari protozoa. Ciliata adalah hewan yang berbulu
getar. Silia berfungsi untuk bergerak. Menangkap makanan dan untuk
menerima rangsangan dari lingkungan. Habitat banyak di tempat berair.
Mempunyai bentuk tubuh yang tetap dan tetap, dan oval.
Beberapa contoh kelas ciliata:
1). Paramecium caudatum
- Disebut hewan sandal
- Habitat di tempat berair, sawah, rawa
- Mempunyai dua macam nukleus yaitu mikronukleus untuk reproduksi
dan makronukleus untuk membantu proses fisiologis yang lain
- Mempunyai dua macam vakuola yaitu vakuola makanan berfungsi
untuk membantu mencerna makanan dan vakuola kontraktil berfungsi
untuk mengeluarkan sisa makanan cair
- Berkembangbiak dengan dua cara yaitu vegetatif dengan cara
pembelahan biner dan generatif dengan cara konjugasi
- Nyctoterus ovalis (hidup diusus kecoa, berbentuk oval mirip
Paramecium sp
2). Stylonichia
- Banyak ditemukan pada permukaan daun terendam air
- Bentuknya seperti siput
3). Balantidium coli (habitat di kolon manusia)
4). Stentor (bentuk seperti terompet, sesil, habitat di sawah-sawah)
5). Vorticella (bentuk seperti lonceng, sesil)
6). Didium (mangsa dari Paramecium sp)
c. Rhizopoda/Sarcodina
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Bergerak dan menangkap mangsa dengan menggunakan kaki semu (ada dua
macam yaitu lobodia dan filopodia). Hidup bebas di dalam air laut dan tawar.
Berkembangbiak dengan cara membelah biner. Contoh-contohnya yaitu:
a. Amoeba sp
- Bentuk selalu berubah-ubah
- Habitat di air tawar
- Inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung
dalam sel
- Mempunyai vakuola makanan dan vakuola kontraktil
- Reproduksi dengan pembelahan biner
b. Contoh lain :
- Entamoeba histolytica Di dalam usus halus manusia, penyebab disentri
amoeba
- Entamoeba coli Di dalam usus besar manusia, penyebab diare
- Entamoeba gingivalis Di dalam rongga gigi, merusak gigi dan gusi
- Arcella sp Memiliki kerangka luar, terdapat di air tawar
- Difflugia Mempunyai selaput halus, sehingga pasir dapat menempel
- Foraminifera Kerangka luar dari kapur
- Radiolaria Kerangka luar dari kersik
d. Sporozoa (spora: benih, zoon : binatang)
Sporozoa adalah hewan berspora, tidak mempunyai alat gerak, bergerak
dengan mengubah kedudukan tubuhnya. Hampir semua spesies ini bersifat
parasit. Reproduksi dengan dua cara yaitu: vegetatif (schizogojni/pembelahan
diri berlangsung dalam tubuh inang dan sporogoni/membuat spora yang
berlangsung dalam tubuh inang perantara) dan generatif (melalui peleburan
yang terjadi pada tubuh nyamuk). Contoh-contoh sporozoa:
1). Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana, masa sporulasi
(2x24 jam) atau setiap 48 jam.
2). Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria quartana, masa sporulasi
72 jam
3). Plasmodium falcifarum, penyebab penyakit malaria tropika, masa sporulasi
(1-2x24 jam)
4). Plasmodium ovale, penyebab penyakit limpa, masa sporulasi (2x24 jam),
tidak terdapat di Indonesia
Daur hidup Plasmodium
Penemu daur hidup Plasmodium Laveran dan Grassi
Vektornya nyamuk Anopheles betina
Mengalami 2 fase, yaitu:
a.) Fase generatif, terjadi dalam tubuh nyamuk malaria
Skema : fertilisasi ---- zigot ---- ookinet ---- oosista ---- sporozoid
b.) Fase vegetatif, terjadi dalam rubuh manusia ada dua tempat yaitu:
Dalam hati (disebut eksoeritrositik)
Skema : sporozoid ---- skizon erytozoik ---- merozoit eryptozoik
Dalam darah (eritrositik)
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Skema : tropozoit ---- skizon muda ---- skizon matang ---- merozoit ---makrogamet/mikrogamet

Evaluasi :
A. Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1.
Trypanosoma tergolong dalam zooflagellata. Pengelompokan
tersebut berdasarkan:
a. Cara makan
d. Kebutuhan oksigen
b. Alat gerak
e. Kandungan pigmen
c. Bentuk tubuh
2.
Berdasarkan cara memperoleh makanan, protozoa dikelompokkan
menjadi 2 yaitu:
a. Saprofit dan parasit
d. parasit dan
kemoautotrof
b. Saprofit dan kemoautotrof
e. Saprofit dan fotoautotrof
c. Fotoautotrof dan kemoautotrof
3.
Seorang siswa mengamati suatu organisme menggunakan
mikroskop. Organisme tersebut hidup di air tawar dan mempunyai bulu getar di
permukaan tubuhnya. Berdasarkan ciri-ciri itu maka hewan tersebut digolongkan
ke dalam ......
a. Flagellata
d. Rhizopoda
b. Sporozoa
e. Ciliophora
c. actinopoda
4.
Di Afrika terdapat penyakit tidur yang disebabkan oleh .....
a. Trypanosoma vaginalis
b. Volvox globator
c. Plasmodium vivax
d. Trypanisoma rhodesiense
e. Paramaecium caudatum
5.
Disuatu perairan ditemukan mikroorganisme yang berbentuk
seperti lonceng dan terdapat silia disekeliling mulut sel. Organisme tersebut
yaitu:......
a.
Plasmodium sp
d. Trypanosoma sp
b.
Vorticella sp
e. Trichonympha sp
c.
Paramaecium sp

B. Essay
Jawablah soa-soal berikut!
1. Keberadaan foraminifera sangat menguntungkan para penambang minyak bumi.
Fosil tersebut dapat menunjukkan keberadaan minyak bumi. Sebutkan ciri-ciri
Foraminifera!
2. Salah satu anggota Sarcodina adalah Amoeba. Sebutkan 2 ciri ytang dimiliki
Amoeba!
3. Dalam daur hidup Plasmodium sp, terdapat dua fase, yaitu fase aseksual dan fase
seksual. Di manakah kedua fase tersebut terjadi?
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Modul 11
Standar Kompetensi
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: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup

Kompetisi Dasar : 2.4 Menyajikan Ciri-ciri Umum Phylum Dalam
Kingdom Protista Dan Peranannya Dalam
Kehidupan
Indikator :





Mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan
Menjelaskan dasar pengelompokan protista mirip tumbuhan
Mengenal contoh protista mirip tumbuhan
Menjelaskan peranan protista dalam kehidupan

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Protista

Protista Mirip Tumbuhan (Alga)
Dalam sistem 5 kingdom, alga bukan nama takson dan tidak masuk dalam
kingdom plantae. Alga masuk dalam kingdom protista, karena mempunyai ciriciri tubuh tersusun dari satu atau banyak sel, yang tidak berdiferensiasi
membentuk jaringan khusus. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya alga
dibedakan manjadi 6 filum yaitu:
a. Filum Euglenophyta
Hidup di air tawar, di dalam tanah dan tempat lembab. Mempunyai ciri-ciri
mirip hewan dan tumbuhan. Dianggap mirip hewan karena selnya tidak
berdinding, bergerak bebas dan berbintik mata. Mirip tumbuhan karena
memiliki klorofil a, b dan karotin untuk berfotosintesis.
Contoh: Euglena viridis
1). Habitat di air tawar, misal di sawah atau air tergenang lainnya
2). Bentuk selnya oval, terdapat bintik mata atau stigma untuk membedakan
gelap terang
3). Mempunyai satu flagel pada mulut selnya
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4). Cara makan dengan fotosintesis dan memakan zat-zat organik
5). Berkembangbiak dengan pembelahan biner
b. Filum Alga Hijau (Chlorophyta)
Chlorophyta umumnya hidup di air tawar (90%) dan di laut (10%). Pigmen
memiliki klorofil a, b, karotin dan xantofil, kloroplas mempunyai bentukseperti
spiral, mangkuk, lembaran, bola. Tubuh bersel satu seperti benang, lembaran
dan seperti tumbuhan tinggi. Reproduksi vegetatif dengan cara pembelahan
biner, fragmentasi benang/koloni, pembentukan zoospora dan generatif
dengan cara konjugasi, fertilisasi. Cara hidup dengan autotrof dan bersimbiosis
dengan jamur membentuk lumut kerak.
Contoh Chlorophyta
1).
Chlorophyta bersel tunggal tidak bergerak
a.) Chlorella
Habitat di air tawar, air laut dan tempat yang lembab
Bentuk sel bulat dengan kloroplas seperti mangkuk
Digunakan penyelidikan metabolisme di laboratorium
Berperan sebagai bahan obat-obatan, bahan makanan
dan bahan kosmetik
b.) Chlorococcum
Bersel satu, habitat di air tawar dan tanah yang basah
Bentuk sel bulat telur, dengan kloroplas seperti mangkuk
Reproduksi dengan membentuk zoospora
2).
Chlorophyta bersel tunggal dapat bergerak
a.) Chlamydomonas
Bentuk bulat telur, dengan kloroplas seperti mangkuk dilengkapi
stigma dan pirenoid (pusat pembentukan amilum)
Memiliki 2 flagel sebagai alat gerak
Terdapat 2 vakuola kontraktil
Reproduksi vegetatif dengan cara membentuk zoospora dan
generatif dengan cara konjugasi/isogami
3).
Chlorophyta berbentuk koloni tidak bergerak
a.) Hydrodiction
Habitat di air tawar, koloninya berbentuk jala, reproduksi
vegetatif dengan cara zoospora dan fragmentasi, reproduksi generatif
dengan cara konjugasi.
Dapat diamati dengan mata telanjang
4).
Chlorophyta berbentuk koloni dapat bergerak
a.) Volvox globator
Habitat di air tawar, koloni berbentuk bola, tiap sel mempunyai 2
flagel
Reproduksi vegetatif dengan cara fragmentasi dan reproduksi
generatif dengan cara konjugasi
5).
Chlorophyta berbentuk benang
b.) Spirogyra
Habitat di air tawar, kloroplas seperti pita spiral dan sebuah inti
Reproduksi generatif dengan cara fragmentasi dan generatif
dengan cara konjugasi
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c.) Oedogonium
Habitat di air tawar dan sesil, kloroplas seperti jala dan tiap sel
memiliki satu nukleus
Reproduksi vegetatif dengan cara membentuk zoozpora berflagel
banyak dan generatif dengan cara fertilisasi
6).
Chlorophyta berbentuk lembaran
a.) Ulva lactuva
Hidup menempel pada kayu atau batu-batu
Habitat di air asin dan air payau
Reproduksi vegetatif dengan cara membentuk zoospora berflagel
empat dan generatif dengan cara anisogami
b.) Chara
Habitat di air tawar dan laut, menempell pada batu-batuan
Bentuk talusnya seperti tumbuhan tinggi
Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi dan generatif dengan
fertilisasi
c. Filum Alga Keemasan (Chrysophyta)
Terdiri atas alga yang uniseluler atau multiseluler. Dibedakan dalam tiga kelas
utama yaitu:
1).
Kelas alga hijau-kuning (xanthophyceae)
Pigmen yang dimiliki yaitu klorofil (hijau) dan xantofil (kuning)
Reproduksi vegetatif membentuk zoospora, generatif dengan fertilisasi
Contohnya: Vaucheria sp
2).
Kelas alga coklat-keemasan (chrysopyceae)
Pigmen yang dipunyai klorofil (hijau) dan karoten (pigmen keemasan),
hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk karbohidrat dan minya
Tubuhnya ada yang uniseluler, contohnya: Ochromonas sedang ada pula
yang multiseluler.
contonya Synura
3).
Kelas diatom (bacillariophyceae)
Banyak dijumpai di atas permukaan tanah basah, tubuhnya ada yang
uniseluler dan berkoloni
Dinding tersusun atas dua belahan yaitu kotak (hipoteka) dan tutup
(epiteka)
Contohnya : Navicula, Pinnularia, Cyclofella
d. Filum Alga Api (Pyrrophyta)
Disebut juga dinoflagellata, tubuhnya tersusun atas satu sel dan
berdinding sel, dapat bergerak aktif, habitat di laut bersifat fosforesensi
(memancarkan cahaya)
Sebelah luarnya terdapat celah atau alur, masing-masing mengandung
satu flagel
Pigmennya klorofil dan coklat kekuning-kuningan, contohnya Peridium
e. Filum Alga Coklat (Phaeophyta)
Bentuknya seperti tumbuhan tinggi, sebagian besar hidup di laut.
Tubuhnya melekat di bebatuan, sedangkan talusnya terapung di
permukaan
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Pigmennya fikosantin, klorofil a, klorofil c, violaxantin, b-karotin,
diadinoxantin
Cadangan makanan berupa lamirin yang disimpan dalam pirenoid,
ruang antar sel pada dinding selnya mengandung asam alginat (algin)
Reproduksi vegetatif zoospora berflagel dan fragmentasi, generatif
dengan cara oogami atau isogami
Contohnya Sargassum muticum (gulma laut), Fucus serratus,
Macrocystis pyrifera (alga raksasa), Turbinaria decurrens
f. Filum Alga Kemerahan (Rhodophyta)

Ganggang merah atau Rhodophyta adalah salah satu kelas dari ganggang
berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada ganggang ini
disebabkan oleh pigmen fikoeritrin dalam jumlah banyak dibandingkan
pigmen klorofil, karoten, dan xantofil.
Ganggang ini pada umumnya banyak sel (multiseluler) dan makroskopis.
Ganggang ini dapat mencapai panjang antara 10 sentimeter sampai 1 meter dan
berbentuk benang atau lembaran.
Habitat ganggang merah
Sebagian besar ganggang merah hidup di laut, banyak terdapat di laut
tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras
dan banyak oksigen. Selain itu ada pula yang hidup di air payau. Ganggang
merah yang banyak ditemukan di laut dalam adalah Gelidium dan
Gracilaria, sedang Euchema spinosum ditemukan di laut dangkal.
Perkembangbiakan ganggang merah
Ganggang merah berkembangbiak secara vegetatif dan generatif.
1).
Perkembangbiakan vegetatif ganggang merah berlangsung dengan
pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus
ganggang yang diploid. Spora ini selanjutnya tumbuh menjadi ganggang
jantan atau betina yang sel-selnya haploid.
2).
Perkembangbiakan generatif ganggang merah dengan oogami,
pembuahan sel kelamin betina (ovum) oleh sel kelamin jantan
(spermatium). Alat perkembangbiakan jantan disebut spermatogonium
yang menghasilkan spermatium yang tak berflagel. Sedangkan alat
kelamin betina disebut karpogonium, yang menghasilkan ovum. Hasil
pembuahan sel ovum oleh spermatium adalah zigot yang diploid.
Selanjutnya, zigot itu akan tumbuh menjadi ganggang baru yang
menghasilkan aplanospora dengan pembelahan meiosis. Spora haploid
akan tumbuh menjadi ganggang penghasil gamet. Jadi pada ganggang
merah terjadi pergiliran keturunan antara sporofit dan gametofit.
Pigmen klorofil a, b dan fikoeritrin, karoten
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Reproduksi vegetatif membentuk tetraspora dan generatif dengan cara
oogami
Contohnya : Carollina., Palmaria, Batrachospermum moniliforme, Gelidium
(agar-agar), Gracilaria, Euchema (kosmetik), Scinaia furcellata
Contoh Peranan Protista Bagi Kehidupan Manusia Dan Mengidentifikasi Protista
Ynag Menguntungkan Dan Merugikan Bagi Manusia
1.
Protista Yang Menguntungkan
Manfaat Alga Bagi Kehidupan Manusia‘
a. Bibang perikanan (sebagai makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton)
b. Bidang pertanian (Rumput laut untuk pupuk dipesisir)
c. Ekosistem perairan (sebagai produsen primer)
d. Bidang industri (tanah diatom untuk amplas, isolasi, bahan dasar kaca)
e. Bahan dasar makanan : Gelidium (agar-agar), Chondrus (minuman coklat),
alginat (bahan campuran es krim), Porphyra (makanan)
f. Bahan obat-obatan (Chlorella)
Peranan ganggang merah
Ganggang merah dapat menyediakan makanan dalam jumlah banyak bagi
ikan dan hewan lain yang hidup di laut. Jenis ini juga menjadi bahan
makanan bagi manusia misalnya Chondrus crispus (lumut Irlandia) dan
beberapa genus Porphyra. Chondrus crispus dan Gigortina mamilosa
menghasilkan karagen yang dimanfaatkan untuk penyamak kulit, bahan
pembuat krem, dan obat pencuci rambut. Ganggang merah lain seperti
Gracilaria lichenoides, Euchema spinosum, Gelidium dan Agardhiella
menghasilkan bahan bergelatin yang dikenal sebagai agar-agar. Gelatin ini
digunakan oleh para peneliti sebagai medium bakteri, untuk pengental dalam
banyak makanan, perekat tekstil dan sebagai obat pencahar (laksatif), atau
makanan lainnya. Euchema spinosum banyak dibudidayakan masyarakat
karena merupakan bahan pembuat agar-agar.

Evaluasi :
A. Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Pigmen yang menyebabkan Rhodophyta berwarna merah kehitaman yaitu:
a. Klorofil
d. fikosantin
b. Fikobilin
e. xantofil
c. Karoten
2. Chlorophyta yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena kandungan
proteinnya yang tinggi yaitu:..
a. Euchema
d. Pinnularia
b. Gelidium
e. Chlorella
c. Navicula
3.
Protista yang memilki fosfor sehingga tubuhnya dapat
berpendar tergolong dalam filum:...
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a. Dinoflagellata
b. Euglenophyta
c. Chrysophyta
4.

d. Phaeophyta
e. Rhodophyta
Beberapa kegunaan protista sebagai berikut!

1. Bahan kosmetik
2. Bahan penggosok
3. Petunjuk sumber minyak bumi
4. Makanan suplemen kesehatan
5. Pengental dalam produk makanan
Kegunaan Chlorella terdapat pada nomor:...
a. 1 dan 3
d. 3 dan 5
b. 1 dan 4
e. 4 dan 5
c. 2 dan 4
5.
Phaeophyta tubuhnya berwarna kecoklatan karena
mempunyai pigmen:..
a. Klorofil
d. fikosantin
b. Fikoeritrin
e. xantofil
c. Karoten
B. Essay.
Jawablah soal-soal berikut!
1. Sebutkan pigmen atau zat warna yang selalu ada di dalam ganggang protista!
2. Sebutkan tiga cara reproduksi aseksual pada Chlorophyta!
3. Apa yang dihasilkan oleh Laminaria sehingga sering digunakan sebagai bahan
obat-obatan

Modul 12
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Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup

Kompetisi Dasar : 2.5 Mendeskripsikan Ciri-ciri dan Jenis-Jenis jamur
Berdasarkan Hasil Pengamatan, Percobaan, Dan
Kajian Literatur serta Peranannya Bagi Kehidupan
Indikator :





Menjelaskan ciri-ciri umum jamur
Menjelaskan struktur tubuh jamur
Menerangkan cara makan dan habitat jamur
Menjelaskan pertumbuhan dan reproduksi jamur

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Jamur (Fungi)

Ciri Umum Divisio Dalam Kingdom Fungi
Jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler (umumnya
berbentuk benang disebut hifa, hifa bercabang-cabang membentuk bangunan seperti
anyaman disebut miselium, dinding sel mengandung kitin, eukariotik, tidak
berklorofil. Hidup secara heterotrof dengan jalan saprofit (menguraikan sampah
organik), parasit (merugikan organisme lain), dan simbiosis. Habitat jamur secara
umum terdapat di darat dan tempat yang lembab. Jamur uniseluler dapat
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berkembangbiak dengan dua cara yaitu vegetatif dapat dilakukan dengan cara
membentuk spora, membelah diri, kuncup (budding). Secara generatif dengan cara
membentuk spora askus. Sedang untuk jamur multiseluler reproduksi vegetatif
dengan cara fragmentasi, konidium, zoospora. Secara generatif dapat dilakukan
dengan cara konjugasi, hifa yang akan menghasilkan zigospora, spora askus, spora
basidium.
Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur
atau regnum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler (bersel banyak). Ciri-ciri jamur
berbeda dengan organisme lainnya dalam hal cara makan, struktur tubuh,
pertumbuhan, dan reproduksinya.
Kita telah mengenal jamur dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak sebaik
tumbuhan lainnya. Hal itu disebabkan karena jamur hanya tumbuh pada waktu
tertentu, pada kondisi tertentu yang mendukung, dan lama hidupnya terbatas.
Sebagai contoh, jamur banyak muncul pada musim hujan di kayu-kayu lapuk,
serasah, maupun tumpukan jerami. namun, jamur ini segera mati setelah musim
kemarau tiba. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
manusia telah mampu membudidayakan jamur dalam medium buatan, misalnya
jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping.
Struktur Tubuh
Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel,
misalnyo khamir, ada pula jamur yang multiseluler membentuk tubuh buah besar
yang ukurannya mencapai satu meter, contohnyojamur kayu. Tubuh jamur
tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang
disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah.

Gambar Hifa yang membentuk miselium dan tubuh buah
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Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding
berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa.
Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik.
Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa
mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan
kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi, adapula hifa yang
tidak bersepta atau hifa senositik.
Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang
tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma.
Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi
menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat;
haustoria dapat menembus jaringan substrat.
Cara Makan dan Habitat Jamur
Semua jenis jamur bersifat heterotrof. Namun, berbeda dengan organisme
lainnya, jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Clntuk memperoleh
makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan
miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena
jamur merupakan konsumen maka jamur bergantung pada substrat yang
menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat
itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat
bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Lihat Gambar 5.3.
a.
Parasit obligat
merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di
luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya, Pneumonia carinii (khamir yang
menginfeksi paru-paru penderita AIDS).
b.
Parasit fakultatif
adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi
bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok.
c.
Saprofit
merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati.
Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti
kayu tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur saprofit mengeluar-kan
enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul
kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain
itu, hifa dapat juga langsung menyerap bahanbahan organik dalam bentuk
sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya.
Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur
yang hidup bersimbiosis, selain menyerap makanan dari organisme lain juga
menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis
mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang
hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada liken.
Jamur berhabitat pada bermacammacam lingkungan dan berasosiasi dengan
banyak organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada
yang hidup di air dan berasosiasi dengan organisme air. Jamur yang hidup di air
biasanya bersifat parasit atau saprofit, dan kebanyakan dari kelas Oomycetes.
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Pertumbuhan dan Reproduksi
Reproduksi jamur dapat secara seksual (generatif) dan aseksual (vegetatif).
Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan
ukurannya dan biasanya uniseluler, tetapi adapula yang multiseluler. Apabila
kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah
besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Bila
mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh
menjadi jamur dewasa.
Reproduksi secara seksual pada jamur melalui kontak gametangium dan
konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu
persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap, tahap pertama
adalah plasmogami (peleburan sitoplasma) dan tahap kedua adalah kariogami
(peleburan inti). Setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk
bersatu tetapi tidak melebur dan membentuk dikarion. Pasangan inti dalam sel
dikarion atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga
beberapa tahun. Akhimya inti sel melebur membentuk sel diploid yang segera
melakukan pembelahan meiosis.

Evaluasi :
Essay.
Jawablah soal-soal berikut!
1.
2.
3.
4.
5.
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Apa yang dimaksud dengan parasit obligat?
Bagaimana proses reprodiksi seksual pada jamur secara umum?
Apakah perbedaan antara jamur saprofit dan parasit?
Bagaimana jamur mencerrrna makanannya?
Jelaskan perbedaan stolon dengan rhizoid!

Modul 13
Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup

Kompetisi Dasar : 2.4 Menyajikan Ciri-ciri Umum Phylum Dalam
Kingdom Protista Dan Peranannya Dalam
Kehidupan
Indikator :
 Menjelaskan dasar pengelompokan jamur
 Menjelaskan ciri-ciri, struktur tubuh dan contoh spesies jamur
masing-masing kelas jamur
 Mnejelaskan cara reproduksi dan peranan masing-masing kelas

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Jamur (Fungi)

Kingdom fungi dibagi menjadi lima divisi yang berbeda dalam hal struktur hifa
dan struktur penghasil spora, teriri dari yaitu:
1. Zygomycotina (kelas Zygomycetes)
 Habitat di darat, di tanah yang lembab atau sisa organisme mati
 Hifanya bercabang banyak tidak bersekat saat masih muda dan bersekat setelah
menjadi tua
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 Reproduksi vegetatif dengan cara membentuk spora tak berflagel (aplanospora)
dan generatif dengan cara gametangiogami dari dua hifa yang
kompatibel/konjugasi dengan menghasilkan zigospora
Contohnya : Rhizopus sp
Daur hidup Zygomycotina
o Miseliumnya mempunyai tiga tipe hifa yaitu : stolon (hifa yang membentuk
jaringan di permukaan substrat seperti roti), rhizoid (hifa yang mnembus
substrat dan berfungsi untuk menyerap makanan), sporangiofor (tangkai
sporangium)
o Berkembangbiak dengan cara vegetatif yaitu membuat sporangium yang
menghasilkan spora. Generatif yaitu dengan konjugasi dua hifa (-) dan hifa (+).

Gambar. Daur hidup Zygomycotina
Contoh lain dan perannya
 Mucor mucedo Hidup pada kotoran ternak
 Rhizopus nigricans Menghasilkan asam fumarat, pemasak buah
 Rhizopus oryzae Jamur tempe/untuk membuat tempe
 Rhizopus nodusus Menghasilkan asam laktat
 Plasmopora viticola Parasit pada anggur
2. Ascomycotina
Hidup saprofit di dalam tanah atau hipogean, hisup di kotoran ternak disebut
koprofil, ada juga yang parasit pada tumbuhan. Tubuhnya terdiri atas benangbenang yang bersekat atau ada yang unisel.
Cara berkembangbiak ada dua cara:
a.Secara vegetatif.
Dengan cara kalmidospora (spora berdinding tebal), fragmentasi (pemisahan
sebagian csbang dari miselium yang selanjutnya tumbuh menjadi individu baru),
tunas/kuncup (budding) yaitu pada Saccharomyces.
b.Secara generatif
Dengan menghasilkan spora yang dibentuk di dalam askus. Askus-askus itu
berkumpul dalam badan yang disebut askokarp
Daur hidup Ascomycotina
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Reproduksi seksual dicirikan melalui pembentukan kantung askus yang
berisi askospora dan terdapat di dalam tubuh buah askokarp. Sel vegetatif atau
hifa janur ini bersifat heterokariot atau homokariot. Sel atau hifa yang bersesuaian,
ascogonia dan anteridia akan bertemu dan melebur sehingga membentuk kantung
askus berisi zigot. Zigot mengalami meiosis dan diikuti dengan mitosis sehingga
terbentuk 8 askospora atau kelipatannya

Gambar. Daur hidup Ascomycotina
Contohnya:
Nama Jamur Perannya
Saccaharomyces cerevisiae untuk membuat tape
Saccaharomyces ovale untuk membuat tape
Saccaharomyces sake untuk membuat sake jepang
Penicillium notatum penghasil antibiotik pinisilin
Penicillium chryzogenum penghasil antibiotik pinisilin
Penicillium camemberti mengharumkan keju
Penicillium roquerforti mengharumkan keju
Aspergillus flavus menghasilkan alfatoksin
Aspergillus fumigatus parasit paru-paru burung
Aspergillus oryzae untuk membuat tape
Aspergillus wentii untuk membuat kecap
Aspergillus nidulans penyebab automikosis/penyakit telinga
Laboulbenia parasit pada serangga
Claviseps purpurea bahan obat-obatan
Reosellina arcuata hidup pada potongan akar
Nectria cinabarina parasit pada kayu manis
Neurospora sitophila untuk membuat oncom
3. Basidiomycotina
Umumnya makroskopis atau mudah dilihat dengan mata telanjang. Miseliumnya
bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: miselium primer
(miselium yang sel-selnya berinti satu, umumnya berasal dari perkembangan
basidiospora) dan miselium sekunder (miselium yang sel penyusunnya berinti dua,
miselium ini merupakan hasil konjugasi dua miselium primer atau persatuan dua
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basidiospora). Cara reproduksi : vegetatif (dengan membentuk tunas, dengan
konidia, dan fragmentasi miselium) dan secara generatif (dengan alat yang disebut
basidium, basidium berkumpul dalam badan yang disebut basidiokarp, yang
menghasilkan spora yang disebut basidiospora)
Daur hidup Basidiomycotina
Reproduksi seksual dimulai dengan bertemunya 2 hifa homokariot yang
bersesuaian melebur membentuk sel dikariotik. Sel dikariotik tersebut akan
berkembang membentuk miselium sekunder yang memiliki inti heterokariot.
Miselium sekunder berkembang membentuk tubuh buah (basidiokarp) sel berinti
dikariot membelah secara mitosis sehingga membentuk basidium. Pada saatnya
nanti, inti dikariotik akan melebur membentuk zigot berbentuk diploid. Selanjutnya
inti dipoid mengalami proses meosis menjadi haploid yang terdapat dalam
basidiospora

Gambar. Daur hidup Basidiomycotina
Contohnya:
Nama Jamur Perannya
Puccinia graminis parasit pada rumput-rumputan
Ustilago vireus parasit pada padi
Ustilago maydis parasit pada jagung
Volvariella volvacea jamur merang, dapat dimakan
Auricularia polytrica jamur kuping, dapat dimakan
Amanita phalloides menghasilkan racun falin yang merusak darah
Ustilago compestris jamur kaleng
Amanita muscaria menghasilkan racun muskarin yang dapat membunuh lalat
Pleurotes (jamur tiram) enak dimakan
Exobasidium vexans parasit pada tanaman the
Corticium salmonella jamur upas, parasit pada pohon buah-buahan dan karet
4. Deuteromycotina
a.Belum diketahui tingkat seksualnya, disebut juga jamur tidak sempurna (fungi
imperfecti)
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b.Pembiakan vegetatif dengan menggunakan konidium, sedang alat pembiakan
generatifnya (askus atau basidium) belum atau tidak dikenal. Contoh klasik ialah
Monilia sitophila, jamur ini masuk Deuteromycotina. Tetapi setelah ditemukan alat
pembiakan generetif oleh Dodge (1927) dan Dwijosoeputro (1961), jamur ini
dikelompokkan ke dalam Ascomycotina dan namanya diganti menjadi Neurospora
sitophila.
Contohnya:
Helminthosprium oryzae parasit pada padi
Sclerotium rolfsii parasit pada bawang merah
Monila sitophila jamur oncom, enak dimakan
Tinea versicolor jamur panu
Epidermophyton floocossum jamur kulit, parasit pada kaki atlit
Verticillium penyebab layu pada bibit-bibit tanaman
Curvularia parasit pada rerumputan

Evaluasi :
A. Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang tepat!
1.
Seorang siswa mengamati jamur pada roti denga ciri-ciri :
tidak bersekat melintang, intinya dua, sporongium berisi spora, warna spora
cokelat kehitaman. Jamur tersebut tergolong:..
a.
Zygomycotina
d. Deuteromycotina
b.
Ascomycotina
e. Oomycotina
c. Basidiomycotina
2.
Saccaromyces memiliki kemampuan untuk:..
a. Mengubah gula menjadi glukosa
b. Mengubah tepung menjadi asam cuka
c. Mengubah asam cuka menjadi alkohol
d. Mengubah alkohol menjadi asam cuka
e. Mengubah asam cuka menjadi karbondioksida
3.
Reproduksi seksual pada jamur Zygomycotina dilakukan
dengan cara:...
a. Fusi hifa jantan dan betina
d. Fusi ovum dan spermatozoid
b. Fusi stolon jantan dan betina
e. Fusi hifa + dan hifa c. Fusi spora + dan spora 4.
Perbedaan antara Zygomycotina dengan Ascomyyycotina
terletak pada:..
a. Jumlah inti pada hifa
d. Rizoid
b. Reproduksi seksual
e. Struktur spora
c. hifa
B. Essay.
Jawablah soal-soal berikut!
1.
basidium!
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Apakah perbedaan antara askus dan

2.

Sebutkan tiga spesies dari Ascomycotina
yang menjadi parasit pada tanaman!

Modul 14
Standar Kompetensi

: 2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan
makhluk hidup

Kompetisi Dasar : 2.4 Menyajikan Ciri-ciri Umum Phylum Dalam
Kingdom Protista Dan Peranannya Dalam
Kehidupan
Petunjuk Belajar :

 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah

Materi Pembelajaran
Jamur (Fungi)
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Membuat Makanan Dari Hasil Fermentasi Jamur
Beberapa jenis makanan dibuat dengan memanfaatkan jamur (fungi) untuk
memfermentasi bahan makana tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:
1.
Rhizopus dan Mucor berguna dalam industri bahan makanan,
yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom.
2.
Khamir Saccharomyces berguna sebagai fermentor dalam industri
keju, roti, dan bir.



Membuat Laporan Tertulis Hasil Pengamatan Jenis-Jenis Jamur
di Lingkungan Sekitar

Gambar Jamur merang
Kalau sesekali kita berjalan-jalan di alam bebas dan menemukan jamur, maka
amatilah bentuk dan sifat timbulnya. Bentuk tubuh buah jamur pada umumnya
tersusun oleh bagian-bagian yang dinamakan tudung (pileus), bilah (lamellae), cincin
(annulus), batang/tangkai (stipe), cawan (volva), dan akar semu (rhizoids).
Sampai saat ini masih belum diketahui, berapa jenis jamur yang dapat dimakan
serta berapa jenis yang dapat dimakan dan tidak membahayakan.
Untuk lebih memahami konsep jamur, amati beberapa jenis jamur yang tedapat di
lingkungan sekitar. Pelajari struktur jamur yang berukuran besar yang dapat diamati
langsung. Potonglah jamur secara melintang mulai tangkai sampai ujung unutk jenis
jamur yang berbentuk seperti paying. Periksa bagian yang telah dipotong dengan
menggunakan lup. Posiis atau tempat hifa tersebut sabagai bagian tempat reproduksi.
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Kemudian gunakan lup untuk menyelidiki baigian lembaran-lembaran pada bagian
bawah tudung jamur. Bandingkan ahsil pengamatan dengan keterangan yang terdapat
pada buku atau sumber lainnya. Buat hasil pengamatan dlama bentuk laporan.


Peranan Jamur Yang Menguntungkan Dan Merugikan Dalam
Kehidupan
Peranan jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak, baik peran yang
merugikan maupun yang menguntungkan.
1.
Jamur yang menguntungkan
Meliputi berbagai jenis antara lain sebagai berikut:
a.
Volvariella volvacea (jamur merang) berguna sebagai bahan pangan
berprotein tinggi.
b.
Rhizopus dan Mucor berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam
pembuatan tempe dan oncom.
c.
Khamir Saccharomyces berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti,
dan bir.
d.
Penicillium notatum berguna sebagai penghasil antibiotik.
e.
Higroporus dan Lycoperdon perlatum berguna sebagai dekomposer.
2.

Jamur Yang Merugikan
Di samping peranan yang menguntungkan, beberapa jamur juga mempunyai
peranan yang merugikan, antara lain sebagai berikut:
a.
Phytium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah
semai
b.
Phythophthora inf'estan menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang
c.
Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air
d.
Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian.
e.
Pneumonia carinii menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru
manusia.
f.
Candida sp. penyebab keputihan dan sariawan pada manusia
LEMBARAN KERJA PESERTA DIDIK
KD. 2.5

A. Tujuan
Mengidentifikasi bagian-bagian tubuh Basidiomycotina.
B. Alat dan Bahan
1. Jamur merang
2. Pisau
3. Mikroskop
4. Gelas benda dan gelas penutup
5. Air
C. Cara Kerja
1. Belalahlah secara melintang tubuh jamur merang dan amatilah bagian-bagiannya!
Selanjutnya, gambarlah hasil pengamtan anda pada lembar kerja dan beri
keterangan nama bagian-bagiannya!
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2.

Buatlah sayatan tipis bagian basidokarp jamur, amatilah bagiann-bagiannya
menggunakan mikroskop dan gambar pada lembar kerja anda!
D. Pertanyaan
1. Apa warna tubuh jamur merang?
2. Sebutkan nama bagian-bagian tubuh jamur merang!
3. Sebutkan nama bagian-bagian tubuh jamur merang!
4. Dimanakah letak spora pada tubuh jamur merang?
5. Apa warna sporannya?
E. Unjuk Kreatifitas
Struktur tubuh jamur kuping agak berbeda dengan jamur merang. Sediakan jamur
kuping! Apa warna jamur kuping? Bagaimana bentuk tubuhnya? Bandingkan
struktur tubuh hifa dan basidium atara jamur kuping dengan jamur merang!
Evaluasi:
1. Jelaskan 3 peranan jamur yang bermanfaat bagi manusia?
2. Jelaskan 3 jenis jamur yang merugikan bagi manusia dan bagi tanaman?
3. Jamur apa yang dipakai untuk pembuatan tempe dan tape?

MODUL KD 3.1
Standar Kompetensi :3. Memahami Manfaat Keanekaragaman
Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan Konsep keanekaragaman Gen,
Jenis, Ekosistem, Melalui kegiatan Pengamatan
Indikator :
1. Merumuskan konsep keseragaman dan keanekaragaman makhluk hidup melalui
kegiatan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya
2. Membandingkan ciri keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan
ekosistem
3. Mengenali berbagai tingkat keanekaragaman di lingkungan sekitar
Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
Pertemuan : 1 (2 X 45’)
Materi Pembelajaran

Konsep Keanekaragaman Gen, Jenis, dan Ekosistem
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A.

Mengidentifikasi Keanekaragaman Gen dan Jenis Makhluk Hidup
Keanekaragaman hayati tidak saja terjadi antar jenis, tetapi dalam satu jenis pun
terdapat keanekaragaman. Adanya perbedaan warna, bentuk, dan ukuran dalam satu
jenis disebut variasi.

B.- F. Konsep Keanekaragaman Tingkat Gen, Jenis, Dan Ekosistem, ContohContohnya, Perbandingan Ciri Keanekaragaman Hayati Pada Tingkat Gen,
Jenis, Dan Ekosistem
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkatan keanekaragaman
hayati, simak uraiannya berikut ini:
1. Keanekaragaman Hayati Tingkat Gen
Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Untuk
menemukan jawaban ini, cobalah amati tanaman bunga mawar. Tanaman ini memiliki
bunga yang berwarna-warni, dapat berwarna merah, putih atau kuning. Atau pada
tanaman mangga, keanekaragaman dapat Anda temukan antara lain pada bentuk
buahnya, rasa, dan warnanya.
Demikian juga pada hewan. Anda dapat membandingkan ayam kampung, ayam
hutan, ayam ras, dan ayam lainnya. Anda akan melihat keanekaragaman sifat antara
lain pada bentuk dan ukuran tubuh, warna bulu dan bentuk pial (jengger).

Gambar 1. Keanekaragaman gen pada kucing
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Gambar 2. Keanekaragaman gen pada ayam
Keanekaragaman warna bunga pada tanaman mawar. Bentuk, rasa, warna pada
buah mangga, serta keanekaragaman sifat, warna bulu dan bentuk pial pada ayam, ini
semua disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut dengan gen.
Semua makhluk hidup dalam satu spesies/jenis memiliki perangkat dasar penyusun
gen yang sama. Gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat
suatu organisme yang bersifat diturunkan dari induk/orang tua kepada
keturunannya.
Gen pada setiap individu, walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, tetapi
susunannya berbeda-beda bergantung pada masing-masing induknya. Susunan
perangkat gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam satu
spesies.

Perbedaan sifat pada jenis mangga dapat Anda amati pada tabel berikut:
No.
1.
2.
3.

Mangga
golek
kuini
gedong

Bentuk Buah
lonjong panjang
bulat telur, besar
bulat, kecil

Rasa
manis
manis
lebih manis

Arima
tidak wangi
wangi
tidak wangi

Pada manusia juga terdapat keanekaragaman gen yang menunjukkan sifat-sifat
berbeda, antara lain ukuran tubuh (besar, kecil, sedang); warna kulit (hitam, putih,
sawo matang, kuning); warna mata (biru, hitam, coklat), serta bentuk rambut (ikal,
lurus, keriting). Cobalah perhatikan diri Anda sendiri! Ciri atau sifat apa yang Anda
miliki? Sesuaikan dengan uraian di atas?

Tugas 1. Pernahkah kamu mendengar varietas padi tahan
wereng? Coba perhatikan adanya varietas padi serta
tanaman dan hewan yang lainnya, ada padi caredek, padi
anak daro dll, tuliskan pula berbagai varietas jagung,
kacang tanah, durian, burung parkit, sapi, anjing dll.
2. Keanekaragaman Hayati Tingkat Jenis
Dapatkah Anda membedakan antara tumbuhan kelapa aren, nipah dan pinang?
Atau membedakan jenis kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang buncis,
kacang kapri, dan kacang hijau? Atau Anda dapat membedakan kelompok hewan
antara kucing,harimau, singa dan citah? Jika hal ini dapat Anda bedakan dengan
benar, maka paling tidak sedikitnya anda telah mengetahui tentang keanekaragaman
jenis.
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Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau
hewan, anda dapat mengamati, antara lain ciri-ciri fisiknya. Misalnya bentuk dan
ukuran tubuh,warna, kebiasaan hidup dan lain-lain.
Contoh, dalam keluarga kacang-kacangan, antara lain; kacang tanah, kacang kapri,
kacang hijau dan kacang buncis. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut Anda dapat
dengan mudah membedakannya, karena antara mereka ditemukan ciri-ciri yang
berbeda antara ciri satu dengan yang lainnya. Misalnya ukuran tubuh atau batang
(ada yang tinggi dan pendek); kebiasaan hidup (tumbuh tegak, ada yang merambat),
bentuk buah dan biji, warna biji, jumlah biji, serta rasanya yang berbeda.

Gambar 3. Keanekaragaman jenis pada kacang-kacangan
Contoh lain, keanekaragaman pada keluarga kucing. Di kebun binatang, Anda
dapat mengamati hewan harimau, singa, citah dan kucing.

Gambar 4. Keanek ragaman jenis pada hewan (a) harimau, (b) singan, (c) kucing dan (d)
citah.
Hal yang sama terdapat juga pada tanaman kelapa, aren, pinang, dan lontar yang
termasuk suku Palmae atau Arecaceae.
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No Ciri-ciri Kelapa

Aren

Pinang

Lontar

1. Tinggi
Batang

25m

25

15-30m

>30m

2. Daun

-Panjang
-Panjang tangkai daun tangkai daun
150cm
75-150cm
-Helaian daun 5m,
ujungruncing dan
keras

Tangkai
daun
pendek

-Panjang tangkai daun
100cm
-Helaian daun bulat,
tepi daun bercangap
menjari

3. Bunga

Tongkol

Tongkol

Bulir

Tugas

Tongkol

2. Carilah contoh- contoh keanekaragaman
tingkat jenis yang kamu temui di lingkungan
sekitar
mu.
Temukan
yang
agak
dekat
kekerabatannya misalnya sama genus, sama
famili dan sama ordo (umumnya hewan).
Tuliskan dikertas folio!

3. Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem
Di lingkungan manapun Anda di muka bumi ini, maka Anda akan menemukan
makhluk hidup lain selain Anda. Semua makhluk hidup berinteraksi atau
berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya.
Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen
biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup mulai yang bersel satu (uni seluler)
sampai makhluk hidup bersel banyak (multi seluler) yang dapat dilihat langsung oleh
kita. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembaban. Ini
semua disebut faktor fisik. Selain faktor fisik, ada faktor kimia, seperti salinitas (kadar
garam), tingkat keasaman, dan kandungan mineral.
Baik komponen biotik maupun komponen abiotik sangat beragam atau bervariasi.
Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dengan
komponen abiotik pun bervariasi pula.
Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu
melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk
hidup dengan lingkungnnya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik ini
menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. Apa yang menyebabkan
terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem? Perbedaan letak geografis antara lain
merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem.

Gambar 5. Keanekaragaman ekosistem (a) padang rumput (b) padang tundra (c) gurun
pasir
G.
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Konsep Keseragaman dan Keberagaman
Keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat adaptasi atau
penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan, seperti pada rambutan. Faktor

lingkungan juga turut mempengaruhi sifat yang tampak (fenotip) suatu individu di
samping ditentukan oleh faktor genetiknya (genotip). Sedangkan keanekaragaman
buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang (hibridisasi), seperti pada
berbagai jenis mangga.
Apabila Anda mendengar kata “Keanekaragaman”, dalam pikiran anda mungkin
akan terbayang kumpulan benda yang bermacam-macam, baik ukuran, warna,
bentuk, tekstur dan sebagainya. Bayangan tersebut memang tidak salah. Kata
keanekaragaman memang untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu
benda, yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur
ataupun jumlah.
Sedangkan kata “Hayati” menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman
hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup (organisme) penghuni
biosfer.
Keanekaragaman hayati disebut juga “Biodiversitas”. Keanekaragaman atau
keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan
warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan dan sifat-sifat lainnya.
Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terlihat dengan adanya
persamaan ciri antara makhluk hidup. Untuk memahami konsep keseragaman dan
keberagaman makhluk hidup pergilah Anda ke halaman sekolah. Amati lingkungan
sekitarnya! Anda akan menjumpai bermacam-macam tumbuhan dan hewan. Jika
Anda perhatikan tumbuhan-tumbuhan itu, maka Anda akan menemukan tumbuhantumbuhan yang berbatang tinggi, misalnya: palem, mangga, beringin, kelapa. Dan
yang berbatang rendah, misalnya: cabe, tomat, melati, mawar dan lain-lainnya. Ada
tumbuhan yang berbatang keras, dan berbatang lunak. Ada yang berdaun lebar, tetapi
ada pula yang berdaun kecil, serta bunga yang berwarna-warni.
Begitu pula Anda akan menemukan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki
kesamaan ciri seperti: tulang daun menyirip atau sejajar, sistem perakaran tunggang
atau serabut, berbiji tertutup atau terbuka, mahkota bunga berkelipatan 3 atau 5 dan
lain-lain. Begitu pula pada hewan-hewan yang Anda temukan, terdapat hewan-hewan
yang bertubuh besar seperti kucing, sapi, kerbau, dan yang bertubuh kecil seperti
semut serta kupu-kupu. Ada hewan berkaki empat, seperti kucing. Berkaki dua
seperti ayam. Berkaki banyak seperti lipan dan luwing. Juga akan tampak burung
yang memiliki bulu dan bersayap.
Di samping itu, Anda juga akan menemukan hewan yang hidupnya di air seperti:
ikan mas, lele, ikan gurame. Dan hewan-hewan yang hidup di darat seperti kucing,
burung dan lain-lain. Ada hewan yang tubuhnya ditutupi bulu seperti burung, ayam.
Ada yang bersisik seperti ikan gurame, ikan mas, dan ada pula yang berambut seperti
kucing, kelinci dan lain-lain.
Dari hasil pengamatan atau observasi di halaman sekolah, Anda telah menemukan
adanya keseragaman dan keberagaman pada makhluk hidup.
H.

Jenis Organisme Khas/ Wilayah
Walaupun hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu familia/suku Felidae,
tetapi diantara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok. Misalnya,
perbedaan warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan
hidupnya.
Cobalah Anda perhatikan perbedaan sifat dari hewan berikut ini :
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No.

Ciri-ciri

Kucing

Ukuran tubuh Kecil
1. Warna bulu
Hitam, putih,
2. Tempat hidup kuning
Hutan, rumah
3.

Harimau

Singa

Citah

Besar

Besar

Sedang

Hitam, putih,
kuning
Hutan

Hitam, putih,
kuning
Hutan

Hitam/
putih
Pohon

Demikian pula pada kelompok tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi dan
dataran rendah akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan sifat pada tinggi batang,
daun dan bunga. Contohnya kelapa, aren, pinang, dan lontar, seperti tampak pada
tabel pengamatan berikut ini. Jadi kekhasan organisme suatu wilayah berawal dari
adanya perbedaan kondisi lingkungan, juga tidak lari dari adanya perbedaan mulai
dai tingkat gen, jenis, dan ekosistem, yaaitu interaks antara komponen biotic dan
abiotik dalam suatu wilayah tertentu.

Gambar 2. Keanekaragaman pada suku Palmae
Dari contoh-contoh di atas, Anda dapat mengetahui ada perbedaan atau variasi
sifat pada kucing, harimau, singa dan citah yang termasuk dalam familia/suku
Felidae. Variasi pada suku Felidae ini menunjukkan keanekaragaman pada tingkat
jenis.

I.
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Kekhasan Berbagai tingkat Keanekaragaman di Lingkungan Sekitar
1.
Keanekaragaman gen
Keanekaragaman yang menyebabkan variasi antarindividu yang masih berada
dalam tingkat spesies yang sama. Contohnya : kelapa macamnya yaitu kelapa
gading; kopyor; hidrid; dan kelapa hijau, mangga macamnya mangga tali jiwo;
gadung; golek; dan arumanis, padi macamnya padi IR; sedani; wulu; dan kapuas.
2.
Keanekaragaman jenis
Keanekaragaman yang menyebabkan variasi antarspesies, lebih mudah diamati
karena perbedaan lebih menyolok. Contohnya : variasi famili Palmae antara lain
kelapa; siwalan; aren dan pinang, variasi famili Graminae antara lain padi,
gandum, tebu, dan jagung.
3.
Keanekaragaman Ekosistem
Dari semua variasi yang ada pada setiap tingkat jenis akan mempunyai tempat
hidup yang berbeda, tempat hidup ini akan membentuk ekosistem yang berbeda

pula. Contohnya : kelapa ekosistemnya di daerah pantai, siwalan ekosistemnya di
daerah kering, aren ekosistemnya di daerah rawa.
Perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis merupakan salah satu
penyebab terjadinya keanekaragaman gen yang pada akhirnya menimbulkan
keanekaragaman di lingkunngan sekitar. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki
susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk/orang tuanya. Kombinasi
susunan perangkat gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman
individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas (varitas) yang terjadi secara
alami atau secara buatan.
J.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Keanekaragaman Ekosistem
Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim
menyebabkan terjadinya perbedaan temperature, curah hujan, intensitas cahaya
matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenisjenis flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menempati suatu daerah.
Di daerah dingin terdapat bioma Tundra. Di tempat ini tidak ada pohon, yang
tumbuh hanya jenis lumut. Hewan yang dapat hidup, antara lain rusa kutub dan
beruang kutub. Di daerah beriklim sedang terdpat bioma Taiga. Jenis tumbuhan yang
paling sesuai untuk daerah ini adalah tumbuhan conifer, dan fauna/hewannya antara
lain anjing hutan, dan rusa kutub.
Pada iklim tropis terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki flora
(tumbuhan) dan fauna (hewan) yang sangat kaya dan beraneka ragam.
Keanekaragaman jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan
membentuk ekosistem yang berbeda. Maka terbentuklah keanekaragaman tingkat
ekosistem.
Totalitas variasi gen, jenis dan ekosistem menunjukkan terdapat pelbagai variasi
bentuk, penampakan, frekwensi, ukuran dan sifat lainnya pada tingkat yang berbedabeda merupakan keanekaragaman hayati.

K.

Peran Keanekaragaman Terhadap Kestabilan Lingkungan
Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman tingkat gen,
keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman tingkat ekosistem.
Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena didalamnya terdapat sejumlah
spesies asli sebagai bahan mentah perakitan varietas-varietas unggul. Kelestarian
keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem akan terganggu bila ada komponenkomponennya yang mengalami gangguan.

L.

Menganalisis Kemungkinan Yang terjasi Akibat Perubahan Jumlah Dan Jenis
Keanekaragaman Hayati Terhadap Keseimbangan Lingkungan
Gangguan-gangguan terhadap komponen-komponen ekosistem tersebut dapat
menimbulkan perubahan pada tatanan ekosistemnya. Besar atau kecilnya gangguan
terhadap ekosistem dapat merubah wujud ekosistem secara perlahan-lahan atau
secara cepat pula. Contoh-contoh gangguan ekosistem , antara lain penebangan pohon
di hutan-hutan secara liar dan perburuan hewan secara liar dapat mengganggu
keseimbangan ekosistem. Gangguan tersebut secara perlahan-lahan dapat merubah
ekosistem sekaligus mempengaruhi keanekaragaman tingkat ekosistem. Bencana
tanah longsor atau letusan gunung berapi, bahkan dapat memusnahkan ekosistem.
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Tentu juga akan memusnahkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Demikian halnya
dengan bencana tsunami.

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.1
BIOLAB 1
Tujuan
Menentukan keanekaragaman gen dalam satu spesies berdasarkan ciri-ciri khusus yang
diamati.
Alat dan Bahan
o Tumbuhan di sekitar sekolah
o Kertas laporan
o Pensil
Cara kerja
1. Pergiilah ke kebun di sekitar sekolah. Amatilah tumbuhan satu spesies yang berbeda
penampakannya
2. Amatilah :
- adakah variasi bentuk?
- adakah variasi duri?
- cari sifat yang lain
3. Catatlah perbedaan yang tampak
No Nama Tumbuhan
Variasi Sifat
1
Mawar 1
a. Daun . . . . . .
b. Batang . . . . . .
c. Bunga . . . . . .
d. Bau . . . . . .
2
Mawar 2
1. Daun . . . . . .
2. Batang . . . . . .
3. Bunga . . . . . .
4. Bau . . . . . .
3
Mawar 3
1. Daun . . . . . .
2. Batang . . . . . .
3. Bunga . . . . . .
4. Bau . . . . . .
4. Buatlah variasi tumbuhan yang lain
5. Buat kesimpulanmu, catat dan diskusikanlah bersama temanmu dan kelompok yang
lain

EVALUASI KD 3.1
Jawablah pertanyaan dengan jelas!
1. Keanekaragaman disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor . . . . . . . dan . . . . . . .
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2. Faktor pembawa sifat yang menentukan sifat makhluk hidup adalah . . . . .
3. Jika gen berubah, sifat sifat pun akan berubah, sifat yang ditentukan oleh gen disebut .
. . . . . , yang disebut dengan pembawaaan
4. Keanekaragaman gen akan memunculkan . . . . .
5. Perpaduan antara genotipe dengan lingkungan menghasilkan sifat yang tampak dari
luar yang dikenal sebagai . . . . .

MODUL KD 3.2
Standar Kompetensi :3. Memahami Manfaat Keanekaragaman
Kompetensi Dasar : 3.2 Mengkomunikasikan Keanekaragama Hayati
Indonesia Dan Usaha Pelestarian Serta
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Indikator
1. menjelaskan peran keanekaragaman terhadap kestabilan lingkungan
2. menganalisis kemungkinan yang dapat terjadi terhadap keseimbangan lingkungan
jika ada perubahan jumlah dan jenis keanekaragaman hayati
3. memberikan contoh keanekaragaman hayati di indonesia
4. menjelaskan fungsi hutan hujan tropik bagi kehidupan
5. m enjelaskan usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia
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Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
Pertemuan : 2 dan 3 (4 X 45’)
Materi Pembelajaran

Keanekaragaman Hayati Indonesia

A.
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Pola Sebaran Hewan dan Tumbuhan Indonesia
Pola persebaran fauna di Indonesia sama dengan pola persebaran tumbuhan, yaitu
di bagian Barat, faunanya mempunyai kemiripan dengan fauna Asia, di bagian Timur
faunanya mirip dengan fauna di Australia, dan diantara kedua daerah tadi, faunanya
merupakan fauna daerah peralihan. Hal tersebut dimungkinkan karena pada zaman
es Indonesia pernah menyatu dengan Asia dan Australia. Pada masa itu Indonesia
menjadi jembatan persebaran hewan dari Asia dan Australia. Sekarang kita bahas
dahulu mengenai jenis-jenis dan persebaran fauna di Indonesia.
Jenis-Jenis dan Persebaran Fauna di Indonesia
Sejarah terbentuknya daratan di Indonesia berawal pada zaman es. Pada awal
zaman es tersebut, suhu permukaan bumi turun sehingga permukaan air laut menjadi
turun. Pada masa itu, wilayah Indonesia bagian Barat yang disebut juga Dataran
Sunda masih menyatu dengan Benua Asia, sedangkan Indonesia bagian Timur yang
disebut juga Dataran Sahul menyatu dengan Benua Australia.
Dataran Sunda dan Dataran Sahul juga masih berupa daratan belum dipisahkan
oleh laut dan selat. Keadaan tersebut menyebabkan keanekaan flora dan fauna di
Indonesia bagian Barat seperti Jawa, Bali Kalimantan, dan Sumatera pada umumnya
menunjukkan kemiripan dengan flora di Benua Asia. Begitu pula denga flora dan
fauna di Indonesia bagian Timur seperti Irian Jaya dan pulau-pulau disekitarnya pada

umumnya mempunyai kemiripan dengan flora dan fauna di benua Australia. Jadi
Indonesia pada masa itu menjadi jembatan penghubung persebaran hewan dari Asia
dan Australia. Kemudian, pada akhir zaman es, suhu permukaan bumi naik sehingga
permukaan air laut naik kembali.
Naiknya permukaan air laut mengakibatkan Jawa terpisah dengan Benua Asia,
kemudian terpisah dari Kalimantan dan terakhir dari Sumatera. Selanjutnya Sumatera
terpisah dari Kalimantan kemudian dari Semenanjung Malaka dan terakhir
Kalimantan terpisah dari Semenanjung Malaka.
Seorang berkebangsaan Inggris bernama Wallace mengadakan penelitian
mengenai penyebaran hewan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
perbedaan hewan di Indonesia bagian Barat dengan hewan di Indonesia bagian
Timur. Batasnya di mulai dari Selat Lombok sampai ke Selat Makasar. Oleh sebab itu
garis batasnya dinamakan garis Wallace. Batas ini bersamaan pula dengan batas
penyebaran binatang dan tumbuhan dari Asia ke Indonesia (lihat gambar 1.1)

Gambar 1.1. Peta daerah flora dan fauna di Indonesia menurut Wallace dan Weber.
Di samping itu seorang peneliti berkebangsaan Jerman bernama Weber,
berdasarkan penelitiannya tentang penyebaran fauna di Indonesia, menetapkan batas
penyebaran hewan dari Australia ke Indonesia bagian Timur. Garis batas tersebut
dinamakan garis Weber (lihat gambar 1.1).
Sedangkan daerah diantara dataran Sunda dan dataran Sahul oleh para ahli
biografi disebut daerah Wallace atau daerah Peralihan. Mengapa disebut daerah
Peralihan? Karena di daerah ini terdapat beberapa jenis hewan Asia dan Australia, jadi
merupakan daerah transisi antara dataran Sunda dan dataran Sahul. Misalnya di
daerah Sulawesi juga terdapat hewan yang ada juga di Jawa, contohnya rusa dan
monyet, sedangkan di Halmahera juga ada burung Cendrawasih yang ada di Irian
Jaya.
Nah, kini Anda telah mengetahui asal mula terbentuknya daratan Indonesia.
Termasuk kawasan manakah daerah tempat tinggal Anda?
Setelah Anda mengetahui sejarah terbentuknya daratan Indonesia dan terjadinya
keanekaan fauna dan flora di Indonesia, maka kini Anda perlu mengetahui faktorfaktor apa yang menyebabkan terjadi keanekaan tersebut.
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B.

Contoh Keanekaragaman Hayati Indonesia dan Pemanfaatannya Berdasarkan
Biogeografinya
Indonesia memiliki kodisi fisik (lingkungan abiotik) yang sangat bervariasi,
sehingga menuntut hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya untuk
beradaptasii dengan cara yang berbeda-beda agar dapat bertahan hidup. Keadaan
lingkungan abiotik yang sangat bervariasi menjadikan Indonesia kaya akan hewan
dan tumbuhan. Lingkungan abiotik dan biotik yang khas menyebabkan munculnya
makhluk hiidup yang khas pula. Bahkan ada tanaman-tanaman dan hewan-hewan
tertentuu yang hidup di daerah-daerah tertentu pula, contohnya burung
Cenderawasih di Irian jaya, burung Maleo di Sulawesi, Komodo di Pulau Komodo,
Bunga Bangkai di Sumatra.
Makhluk hidup dapat dijumpai di berbagai lingkungan. Pada lingkungan terdapat
faktor abiotik yang mempengaruhinya, seperti topografi, geologi, dan iklim.
Penyebaran makhluk hidup pada kondisi lingkungan abiotik yang berbeda memberi
kemungkinan adanya keanekaragaman hayati. Hewan dan tumbuhan yang hidup di
darat berbeda dengan yang hidup di perairan. Perbedaan itu misalnya pada warna,
bentuk dan ukuran. Perbedaan tersebutlah yang menimbulkan keanekaragaman.
Selain faktor lingkungan, keanekaragaman dapat disebabkan oleg faktor gen.

C.-D. Organisme Yang Bermasalah Yang Menjadi Kekayaan Indonesia, Dan Cara
Pelestarian/ Pengembangan Organisme Kategori Bermasalah
Tahukah Anda, bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga Negara yang
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi? Dua negara lainnya adalah Brazil dan
Zaire. Tetapi dibandingkan dengan Brazil dan Zaire, Indonesia memiliki keunikan
tersendiri. Keunikannya adalah disamping memiliki keanekragaman hayati yang
tinggi, Indonesia mempunyai areal tipe Indomalaya yang luas, juga tipe Oriental,
Australia, dan peralihannya. Selain itu di Indonesia terdapat banyak hewan dan
tumbuhan langka, serta hewan dan tumbuhan endemik (penyebaran terbatas).
Untuk lebih memahami materi tersebut, silakan Anda simak uraian mengenai
keaneragaman hayati yang terdapat di Indonesia berikut ini!
Indonesia terletak di daerah tropik sehingga memiliki keanekaragaman hayati
yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropik (iklim sedang) dan kutub (iklim
kutub). Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ini terlihat dari berbagai
macam ekosistem yang ada di Indonesia, seperti: ekosistem pantai, ekosistem hutan
bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem air tawar,
ekosistem air laut, ekosistem savanna, dan lain-lain. Masing-masing ekosistem ini
memiliki keaneragaman hayati tersendiri.
Tumbuhan (flora) di Indonesia merupakan bagian dari geografi tumbuhan IndoMalaya. Flora Indo-Malaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam,
Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia,
Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora Malesiana.
Hutan di daerah flora Malesiana memiliki kurang lebih 248.000 species tumbuhan
tinggi, didominasi oleh pohon dari familia Dipterocarpaceae, yaitu pohon-pohon yang
menghasilkan biji bersayap. Dipterocarpaceae merupakan tumbuhan tertinggi dan
membentuk kanopi hutan. Tumbuhan yang termasuk famili Dipterocarpaceae
misalnya Keruing ( Dipterocarpus sp), Meranti (Shorea sp), Kayu garu (Gonystylus
bancanus), dan Kayu kapur (Drybalanops aromatica).
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Cara peleatarian organisme bermasalah adalah dengan melestarikan habitat
hidupnya. Salah satu bentuk usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah
dengan mendirikan hutan lindung dan suaka marga satwa.
E.-H. Ciri Khas Hutan Hujan tropis Indoneisa, Permasalahan Yang terjadi Pada Hutan
Hujan Tropis Indonesia, Pemecahan Masalahnya, Fungsi Hutan Hujan tropis Bagi
Kehidupan, dan Usaha-Usaha peleatarian Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis atau hutan basah,
dicirikan dengan kanopi yang rapat dan banyak tumbuhan liana (tumbuhan yang
memanjat), seperti rotan. Tumbuhan khas Indonesia seperti durian (Durio zibetinus),
Mangga (Mangifera indica), dan Sukun (Artocarpus sp) di Indonesia tersebar di
Sumatra, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi.
Sebagai negara yang memiliki flora Malesiana apakah di Malaysia dan Filipina
juga memiliki jenis tumbuhan seperti yang dimiliki oleh Indonesia? Ya, di Malaysia
dan Filipina juga terdapat tumbuhan durian, mangga, dan sukun. Di Sumatera,
Kalimantan, dan Jawa terdapat tumbuhan endemik Rafflesia. Tumbuhan ini tumbuh
di akar atau batang tumbuhan pemanjat sejenis anggur liar, yaitu Tetrastigma.
Bagaimana dengan wilayah Indonesia bagian timur? Apakah jenis tumbuhannya
sama? Indonesia bagian timur, tipe hutannya agak berbeda. Mulai dari Sulawesi
sampai Irian Jaya (Papua) terdapat hutan non?Dipterocarpaceae. Hutan ini memiliki
pohon-pohon sedang, diantaranya beringin (Ficus sp), dan matoa (Pometia pinnata).
Pohon matoa merupakan tumbuhan endemik di Irian.
Selanjutnya, mari kita lihat hewan (fauna) di Indonesia. Hewan-hewan di
Indonesia memiliki tipe Oriental (Kawasan Barat Indonesia) dan Australia (Kawasan
Timur Indonesia) serta peralihan. Hewan-hewan di bagian Barat Indonesia (Oriental)
yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.
Banyak species mamalia yang berukuran besar, misalnya gajah,
banteng, harimau, badak. Mamalia berkantung jumlahnya sedikit, bahkan hampir
tidak ada.
2.
Terdapat berbagai macam kera, misalnya: bekantan, tarsius, orang
utan.
3.
Terdapat hewan endemik, seperti: badak bercula satu, binturong
(Aretictis binturang), monyet (Presbytis thomari), tarsius (Tarsius bancanus), kukang
(Nyeticebus coucang).
4.
Burung-burung memiliki warna bulu yang kurang menarik, tetapi
dapat berkicau. Burung-burung yang endemik, misalnya: jalak bali (Leucopsar
nothschili), elang jawa, murai mengkilat (Myophoneus melurunus), elang putih
(Mycrohyerax latifrons).
Sekarang mari kita lanjutkan dengan hewan-hewan yang terdapat di Kawasan
Indonesia Timur. Jenis-jenis hewan di Indonesia bagian timur, yaitu Irian, Maluku,
Sulawesi, Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri hewannya adalah:
1.
Mamalia berukuran kecil
2.
Banyak hewan berkantung
3.
Tidak terdapat species kera
4.
Jenis-jenis burung memiliki warna yang beragam
Irian Jaya (Papua) memiliki hewan mamalia berkantung, misalnya: kanguru
(Dendrolagus ursinus), kuskus (Spiloeus maculatus). Papua juga memiliki kolek si
burung terbanyak, dan yang paling terkenal adalah burung Cenderawasih (Paradiseae
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sp). Di Nusa Tenggara, terutama di pulau Komodo, terdapat reptilian terbesar yaitu
komodo (Varanus komodoensis).
Sedangkan daerah peralihan meliputi daerah di sekitar garis Wallace yang
terbentang dari Sulawesi sampai kepulauan Maluku, jenis hewannya antara lain
tarsius (Tarsius bancanus), maleo (Macrocephalon maleo), anoa, dan babi rusa (Babyrousa
babyrussa).
I. Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia
1. Mencegah ladang berpindah
2. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan penebangan hutan
3. Melakukan penghijauan dan reboisasi
4. Mengadakan reservasi hutan yaitu: membiarkan hutan dalam kondisi alami. Seperti
suaka margasatwa dan cagar alam
5. Mengadakan preservasi hutan yaitu : melestarikan hutan dengan tujuan untuk
diambil manfaatnya guna kesejahteraan manusia
6. Melakukan pelestarian in-situ (di dalam habitat aslinya) dan ex-situ (di luar habitat
aslinya). Contoh in-situ : komodo di pulau komodo, badak bercula satu di ujung
kulon, ikan bilih di singkarak, matoa di papua dll. Contoh ex-situ : kebun koleksi,
kebun raya bogor, kebun binatang bukittinggi, menangkar buaya, menagkar orang
hutan dll
J. Manfaat mempelajari keanekaragaman hayati
Keanekaragaman hayati telah banyak dipelajari oleh menusia sejak zaman dahulu.
Hal tersebut dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan juga
untuk keperluan pengobatan suatu penyakit. Manfaat mempelajari keanekaragaman
hayati antara lain:
a.
mengetahui manfaat masing-masing jenis bagi kehidupan manusia
b.
mengetahui adanya saling ketergantungan makhluk hidup
c.
mengetahui ciri-ciri dan sifat masing-masing jenis
d.
mengetahui kekerabatam antar makhluk hidup
e.
mengetahui manfaat keanekaragaman dalam mendukung
kelangsungan hidup manusia

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.2
BIOLAB 1
Tujuan
Mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar
Mengidentifikasi manfaat atau kemungkinan manfaat tumbuhan dan hewan di
lingkungan sekitar
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Alat dan Bahan
Tumbuhan liar
Cara Kerja
1. Mengidentifikasi tumbuhan tersebut, tentukan jenisnya
2. Identifikasi bagian apa dari tumbuhandan hewan tersebut yang dapat dimanfaatkan
oleh manusia sebagai sumber pangan, perumahan, bahan baku industri, dan obatobatan
3. Catatlah perbedaan yang tampak
N Nama
Bagian tubuh
Manfaat
o
Tumbuhan
1
2
3
4
5
6
7

N
o
1
2
3
4
5
6
7

Nama Hewan

Bagian tubuh

Manfaat

4. Buat kesimpulanmu, catat dan diskusikanlah bersama temanmu dan kelompok yang
lain

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.2
BIOLAB 2 (non tatap muka)
Tujuan
Mengetahui dampak negatif aktivitas manusia terhadap kehadiran hewan di sekitarnya
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Alat dan Bahan
Tumbuhan liar
Cara Kerja
a. Susun lembar pertanyaan
b. Carilah informasi tentang perbandingan banyaknya hewan dulu dan sekarang
c. Mengapa populasi hewan tersebut berubah
d. Adakah penduduk yang memelihara hewan seperti burung, apa saja?
e. Siapakah yang akan kalian survei?
Buat kesimpulanmu, catat dan diskusikanlah bersama temanmu dan kelompok yang lain!

Evaluasi KD. 3.2

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Sebutkan ciri hewan tipe oriental di kawasan barat Indonesia!
2. Sebutkan contoh tumbuhan dan hewan endemik dan langka di Indonesia! (min.3)
3. Garis yang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian disebut...........dan siapa ahli
yang mengemukakan garis khayal tersebut!
4. Jelaskan pelestarian keanekaragaman hayati secara in-situ dan ex-situ1
5. Jelaskan kegiatan manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati!

MODUL KD 3.3
Standar Kompetensi : 3. Memahami Manfaat Keanekaragaman
Kompetensi Dasar
: 3.3 Mendeskripsikan ciri –ciri Divisio dalam dunia
tumbuhan
dan
peranannya
bagi
kelangsungan hidup di bumi.
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Indikator :
1. Mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae
2. Membedakan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji berdasarkan
ciri-cirinya
3. Menyajikan data contoh Plantae Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi
untuk berbagai kebutuhan
4. Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan lumut, paku, dan biji
5. Menemukan peran berbagai Plantae tertentu yang ada di lingkungannya terhadap
ekonomi dan lingkungan
.
Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
Pertemuan : 4, 5, 6 dan 7 ( 8 X 45’)
Materi Pembelajaran

PLANTAE
A.

Ciri – ciri umum plantae

Kingdom Plantae (Dunia Tumbuhan) meliputi organisme multiseluler yang sel –
selnya telah terdiferensiasi, bersifat eukariotik, dan memiliki dinding sel selulosa. Hampir
seluruh anggota tumbuhan memiliki klorofil dalam selnya sehingga bersifat autotrof atau
dapat menyusun makanan sendiri. Kebanyakan tumbuhan memiliki organ reproduksi
multiseluler, yang disebut gametangium. Organisme yang termasuk tumbuhan adalah
lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji.
Lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji umumnya termsuk kedalam
tumbuhan tumbuhan darat. Tumbuhan mempunyai berbagai kebutuhan misalnya
menyangga berat tubuhnya sendiri, atau melindungi jaringan tubuh dan alat
reproduksinya dari kekeringan. Selain itu, tumbuhan juga perlu mendapatkan air dan
makanan dari tanah, serta mentransportasikannya ke daun dan bagian yang lainnya.
Untuk mengatasi berbagai kebutuhan tersebut, tumbuhan memerlukan struktur tubuh
dan fisiologi khusus. Fisiologi tumbuhan darat lebih kompleks dibandingkan dengan
tumbuhan air.

Pergiliran keturunan
Tumbuhan mengalami pergiliran keturunan yang jelas dalam siklus hidupnya.
Dalam pergiliran keturunan ini, tumbuhan menghabiskan sebagian hidupnya dalam fase
haploid dan sebagian lagi diploid.
Fase kehidupan haploidnya disebut generasi gametofit karena menghasilkan gamet
(sel kelamin) haploid melalui mitosis. Gametofit haploid menghasilkan anteridium
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(gametangium jantan tempat sel sperma dihasilkan) dan arkegonium (gametangium
betina tempat sel telur dihasilkan). Apabila dua gamet tersebut bersatu, maka dihasilkan
zigot. Zigot menjadi awal dimulainya fase hidup diploid tumbuhan, yang disebut generasi
sporofit. Zigot tumbuh menjadi embrio multiseluler dan berkembang menjadi tumbuham
sporofit muda. Setelah dewasa, tumbuhan sporofit ini akan memiliki sel khusus yang
disebut sel – sel sporogenik (sel penghasil spora). Sel sporogenik akan membelah secara
meiosis menghasilkan spora haploid.
B.

Tumbuhan Lumut

Lumut (Bryophytes) berasal dari bahasa Yunani bryon yang berarti “ Tumbuhan
Lumut “. Pada umumnya, lumut berwarna hijau karena mempunyai sel – sel dengan
plastida yang menghasilkan klorofil a dan b. Jadi, lumut bersifat autotrof. Tubuh lumut
dapat dibedakan antara sporofit dan gametofitnya.
Berdasrkan struktur tubuhnya, ada ahli yang menganggap bahwa tumbuhan
lumut masih berupa talus, tetapi ada pula yang menganggap lumut telah berkormus
(mempunyai akar, batang dan daun). Lebih tepatnya lumut merupakan peralihan antara
tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus. Ada ahli botani yang menganggap
lumut merupakan perkembangan dari alga hijau yang berbentuk filamen.
Lumut melakukan dua adaptasi yang memungkinkannya untuk tumbuh di tanah.
Pertama, tubuhnya diselubungi oleh kutikula lilin sehingga dapat mengurangi
penguapan dari tubuhnya. Kedua, gamet – gametnya berkembang didalam suatu struktur
yang disebut gametangium. Sebagai akibatnya, zigot hasil fertilisasi berkembang didalam
jaket pelindung.
Karena lumut belum mempunyai jaringan pengangkut, maka air masuk kedalam
tubuh lumut secara imbibisi. Setelah air masuk ke tubuh lumut, kemudian
didistribusikan ke bagian – bagian tumbuhan, baik secara difusi, dengan daya kapilaritas,
maupun aliran sitoplasma. Sistem pengangkutan air seperti itu menyebabkan lumut
hanya dapat hidup dirawa dan ditempat teduh. Lumut tidak pernah berukuran tinggi
dan besar, kebanyakan tingginya kurang dari 20 cm. Tumbuhan lumut teradaptasi untuk
hidup di darat, tidak berkormus, dan memiliki pergiliran keturunan.
1. Ciri – Ciri Tubuh
Ciri – ciri tubuh lumut adalah sebagai berikut :
 Sel – sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari
selulosa.
 Pada semua tumbuhan yang tergolong lumut, terdapat persamaan bentuk
susunan gametangiumnya (anteridium maupun arkegonium), terutama
susunan arkegoniumnya. Arkegoniumnya mempunyai susunan yang khas
yang juga kita jumpai pada tumbuhan paku. Oleh sebab itu, lumut dan paku
disebut pula arkegoniata.
 Batang dan daun pada tumbuhan lumut yang tegak memiliki susunan yang
berbeda – beda. Jika batangnya dilihat secara melintang, tampak bagian –
bagian sebagai berikut :
1. Selapis sel kulit, beberapa sel diantaranya memanjang membentuk
rizoid – rizoid epidermis.
2. Lapisan kulit dalam, tersusun atas beberapa lapisan sel yang
dinamakan korteks.
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3. Silinder pusat, terdiri dari sel – sel parenkimatik yang memanjang
dan berguna untuk mengangkut air dan garam – garam mineral
(makanan). Pada lumut belum terdapat floem dan xilem.
 Daun lumut pada umumnya setebal satu lapis sel, kecuali ibu tulang daun,
lebih dari satu lapis sel. Sel – sel daunnya kecil, sempit, panjang, dan
mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Diantaranya terdapat sel
– sel mati dengan penebalan dinding dalam berbentuk spiral. Sel – sel mati
ini berguna sebagai tempat persediaan air dan cadangan makanan.
 Pada lumut, hanya terdapat pertumbuhan memanjang dan tidak ada
pertumbuhan membesar. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh dengan
sebuah sel pemula di puncaknya. Sel pemula itu biasanya berbentuk bidang
empat (tetrader = kerucut terbalik) dan membentuk sel –sel baru ketiga arah
menurut sisinya. Ukuran lumut yang terbatas mungkin disebabkan tidak
ada sel berdinding sekunder yang berfungsi sebagai jaringan penyokong
seperti pada tumbuhan berpembuluh.
 Rizoid tampak seperti benang – benang, berfungsi sebagai akar untuk
melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam – garam
mineral (makanan). Rizoid terdiri dari satu deret sel yang memanjang,
kadang – kadang dengan sekat yang tidak sempurna.

 Struktur sporofit (sporogonium) tubuh lumut terdiri dari :
a. Vaginula, yaitu kaki yang diselubungi sisa dinding arkegonium.
b. Seta atau tangkai
c. Apofisis, yaitu ujung seta yang agak melebar yang merupakan
peralihan antara seta dengan kotak spora.
d. Kaliptra atau tudung, berasal dari dinding arkegonium sebelah atas
menjadi tudung kotak spora.
e. Kolumela, jaringan yang tidak ikut ambil bagian dalam pembentukan
spora.
Sporofit tumbuh pada gametofit yang hijau menyerupai daun. Sporofit memiliki
klorofil sehingga dapat berfotosintesis, tetapi juga mendapatkan makanan dari gametofit
tempatnya melekat. Meiosis terjadi dalam kapsul matang dalam pada sporofit,
menghasilkan spora haploid. Spora lumut terbungkus dinding khusus yang tahan
terhadap perusakan alam. Spora dapat bertahan lama dalam keadaan lingkungan yang
tidak menguntungkan. Gametofit berbentuk seperti daun dan dibagian bawahnya
terdapat rizoid yang berfungsi seperti akar. Jika sporofit sedang tidak memproduksi
spora, gametofit akan membentuk anteridium dan arkegonium untuk melakukan
rerproduksi seksual.

2. Reproduksi
Reproduksi lumut bergantian antara fase seksual dan aseksual. Reproduksi
aseksualnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit. Reproduksi seksualnya
dengan membentuk gamet – gamet baik jantan maupun betina yang dibentuk dalam
gametofit.
Ada dua macam gametangium, yaitu sebagai berikut :
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a. Arkegonium (gametangium betina), bentuknya seperi botol dengan bagian
lebar yang disebut perut, bagian yang sempit disebut leher. Keduanya
mempunyai dinding yang tersusun atas selapis sel. Diatas perut terdapat
saluran leher dan satu sel induk yang besar, sel ini membelah
menghasilkan sel telur.
b. Anteridium (gametangium jantan), bentuknya bulat seperi gada. Dinding
anteridium terdiri dari selapis sel –sel yang mandul dan didalamnya
terdapat sejumlah besar sel induk spermatozoid. Sel induk ini membelah
secara meiosis dan menghasilkan spermatozoid – spermatozoid yang
berbentuk seperti spirala pendek. Sebagian besar terdiri dari inti dan pada
bagian depannya terdapat dua buluh cambuk.
Reproduksi aseksual dan seksual berlangsung secara bergantian melalui suatu
pergiliran keturunan yang disebut Metagenesis. Jika anteridium dan arkegonium
terdapat dalam satu individu, tumbuhan lumut disebut berumah satu (Monoesis). Jika
dalam satu individu hanya terdapat anteridium atau arkegonium saja disebut berumah
dua (Diesis).
3. Klasifikasi
Dahulu, lumut termasuk divisi Bryophyta yang dibagi menjadi tiga kelas,yaitu
lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Sekarang ketiganya menjadi divisi
yang terpisah, yaitu Bryophyta, Hepaticophyta, dan Anthocerotophyta.
a. Lumut Daun (Bryophyta)
Lumut daun merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Hamparan lumut
sering terdapat di tempat – tempat yang lembab. Bryophyta mempunyai struktur seperti
akar yang disebut rizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun.
Tubuh fase gametofit lumut daun memiliki gametangium di bagia atasnya.
Kebanyakan spesies lumut menghasilkan gamet berbeda sehingga dapat dibedakan
antara tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Akan tetapi, ada juga yang menghasilkan
anteridium dan arkegonium pada satu tumbuhan.
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.
Tubuh fase sporofit yang dihasilkan akan tumbuh di bagian atas tubuh gametofit
betina.sporofit akan terus menempel pada gametofit dan bergantung untuk memperoleh
nutrisi. Setelah dewasa, sporofit akan berubah warna menjadi kecokelatan. Sporofit
dewasa terdiri dari kaki yang melekatkan sporofit pada gametofit dan menyerap nutrisi
dari gametofit,serta atau batang,serta kapsul yang mengandung sel – sel sporogenik. Pada
beberapa spesies,kapsul dilapisi struktur seperti tudung,yang disebut kaliptra, yang
dihasilkan oleh arkegonium. Jika spora lumut sampai kelingkungan yang sesuai, spora
itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi filamen yang disebut Protonema. Contoh
lumut ini antara lain Polytrichum juniperinum, Funaria, Pogonatum cirratum, Aerobryopsis
longissima, dan lumut gambut sphagnum.
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b. Lumut Hati (Hepaticophyta)
Lumut hati mencakup 6.000 spesies tumbuhan tak berpembuluh. Bentuk tubuh
gametofit lumut hati berbeda dengan gametofit lumut daun. Pada lumut hati, tubuhnya
tersusun atas struktur berbentuk hati pipih, disebut talus, yang tidak terdiferensiasi
menjadi akar, batang, dan daun. Tubuhnya terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak
seperti lobus pada hati.
Siklus hidup lumut hati mirip dengan lumut daun, walaupun bentuk tubuhnya
agak berbeda. Di dalam sporangium terdapat sel yang berbentuk gulungan yang disebut
elatera. Elatera akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memencarkan
spora.
Pada beberapa lumut hati, gametangium berada pada struktur batang yamg
disebut arkegoniofor (yang menghasilkan arkegonium) dan anteridiofor (yang menghasilkan
anteridium). Lumut hati juga dapat melakukan reproduksi aseksual dengan sel yang
disebut gemma. Yang merupakan struktur seperti mangkok dipermukaan gametofit.
Contoh lumut hati adalah Marchantia polymorpha dan Porella.
c. Lumut Tanduk (Anthocerotophyta)
Lumut tanduk mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati,
perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul
memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Masing – masing mempunyai
kloroplas tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan lumut. Contohnya
adalah Anthoceros natans. Pada spesies ini arkegonium dan anteridium melekat pada talus
gametofit. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporofit akan terus tumbuh selama masa
hidup gametofit.
4. Peranan Lumut bagi Kehidupan
Lumut digunakan oleh ilmuwan sebagai model dalam eksperimen biologi
tumbuhan. Ada spesies tertentu yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk
mengobati hepatitis, yaitu Marchantia plymorpha. Selain itu, jenis – jenis lumut
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gambut dari genus Sphagnum dapat digunakan sebagai pembalut atau pengganti
kapas. Sphagnum jika ditambahkan ketanah dapat membantu penyerapan air dan
menjaga kelembaban tanah.
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.3
BIOLAB 1
Tujuan
Menjelaskan struktur tubuh lumut beserta fungsinya dan mengamati struktur sporofit
dan gametofit lumut
Alat dan Bahan
1. Mikroskop, kaca objek, dan kaca penutup
2. Kaca pembesar
3. Wadah/cawan, pipet, air
4. Lumut hati, lumut daun
Cara Kerja
1. Keluarkan lumut hati dan lumut daun, dengan kaca pembesar. Amati rizoid, talus,
gema, anteridium,dan arkegonium
2. Kemudian gambar dan sebutkan fungsinya masing-masing
3. Buat kesimpulanmu, catat dan diskusikanlah bersama temanmu dan kelompok
yang lain

Gambar Lumut hati

Gambar Lumut hati

Nama
Kelompok
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Evaluasi tentang tumbuhan lumut (Bryophyta) :
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat!
1.

2.
3.
4.
5.

Jelaskan alasan tumbuhan lumut
dimasukkan dalam kelompok Cormophyata. Jelaskan pula alasan tumbuhan lumut
dimasukkan dalam kelompok Thallophyta!
Apakah fungsi antreidium, arkegonium
dan rizoid?
Apa yang dimaksud dengan metagenesis? Tuliskan dua tahap metagenesis!
Buatlah skema metagenesis lumut daun!
Apakah perbedaan antara lumut hati dan lumut daun?
C.

Tumbuhan Paku
Tumbuhan paku termasuk golongan tumbuhan yang telah berkormus dan
merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang paling sederhana. Kurang
lebih 550 juta tahun yang lalu (Zaman karbon), hutan paku raksasa mendominasi
permukaan bumi.

1.

Ciri – ciri Tumbuhan Paku
Semua anggota divisi tumbuhan paku memiliki empat strukur penting, yaitu
sebagai berikut :
a. Lapisan pelindung sel (jaket steril) yang terdapat disekeliling organ
reproduksi.
b. Embrio multiseluler yang terdapat dalam arkegonium.
c. Kutikula pada bagian luar.

d. Sistem transpor internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam
tanah. Sistem transpor ini sama baiknya seperti pengorganisasian transpor
air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi.
Tumbuhan paku memiliki kormus, bermetagenesis, dan hidup di tempat lembab
(bersifat higrofit).
Struktur Tubuh
Tumbuhan paku memiliki bagian – bagian sebagai berikut :

Akar
Akar paku bersifat seperti akar serabut, berupa rizoma. Ujung akar dilindungi
kaliptra yang terdiri atas sel – sel yang dapat dibedakan dengan sel –sel akarnya sendiri.
Pada titik tumbuh akar, terdapat sebuah sel puncak berbentuk bidang empat yang
membelah keempat arah menurut bidang sisinya. Sel yang dibentuk kearah luar akan
menjadi kaliptra, sedangkan ketiga arah lainnya akan menjadi akan menjadi sel –sel akar.
Sel – sel akar akan membentuk epidermis (kulit luar), korteks (kulit dalam), dan silinder
pusat. Pada silinder pusat terdapat pembuluh angkut (floem dan xilem) yang bertipe
konsentris. Xilem berada di tengah dan dikelilingi oleh floem.
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Batang

Batang pada sebagian besar jenis paku tidak tampak karena terdapat di dalam
tanah berupa rimpang,mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul diatas
permukaan tanah, batangnya sangat pendek 0,5 meter. Akan tetapi, ada batang beberapa
jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang dapat mencapai 5 meter
dan kadang – kadang bercabang, seperti Alsophila dan Cyathea.

Daun
Daun selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk,
ukuran,dan susunannya, daun paku dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
a. Mikrofil
Daun ini berbentuk kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak
bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel. Daun ini tidak dapat dibedakan
antara epidermis, daging daun, dan tulang daunnya.
b. Makrofil
Makrofil merupaka daun yang bentuknya besar, bertangkai dan bertulang daun,
serta bercabang – cabang. Sel –sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu
dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata
(mulut daun).
Penguapan pada paku tidak hanya melalui stomata, melainkan juga melalui
dinding sel epidermis yang berkutikula tipis.
Ditinjau dari fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi berikut ini :
a. Tropofil
Tropofil merupakan daun yang khusus untuk asimilasi atau fotosintesis.
b. Sporofil
Daun ini berfungsi untuk menghasilkan spora. Daun ini juga dapat melakukan
fotosintesis, sehingga disebut pula troposporofil
Spora paku dibentuk didalam kotak spora (sporangium), pada jenis paku yang
berlainan, sporangium memiliki bentuk, ukuran, dan susunan yang berbeda. Kumpulan
sporangium disebut sorus. Sorus terdapat dibagian permukaan bawah daun. Susunan
sorus beraneka ragam, misalnya berjajar disepanjang tepi daun, sejajar tulang daun, zig –
zag, tersebar merata membentuk noktah, atau menutup permukaan bawah daun.
Sorus muda seringkali dilindungi oleh selaput yang disebut indusium. Ada
tidaknya indusium merupakan ciri khas yang sering dipakai dalm klasifikasi tumbuhan
paku. Pada gametofit paku dewasa terdapat struktur pipih kecil berbentuk hati melekat
di tanah, disebut protalus. Protalus biasanya menghasilkan anteridium dan arkegonium
di bagian bawahnya.
Ditinjau dari macam spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat dibedakan
menjadi tiga golongan sebagai berikut :
I.

Paku Homospora (isospora)
Kelompok paku homospora menghasilkan satu jenis spora, misalnya Lycopodium
(paku kawat).
II.
Paku Heterospora
Paku heterospora menghasilkan dua jenis spora yang berlainan. Spora yang
berukuran besar disebut Megaspora, yaitu gameet betina yang akan membentuk
arkegonium. Spora yang berukuran kecil disebut mikrospora yang akan
membentuk gamet jantan atau anteridium. Misalnya Marsilea (semanggi) dan
Selaginella (paku rane).
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III.

Paku Peralihan
Paku ini merupakan peralihan antara homospora dengan heterospora, yaitu paku
yang menghasilkan spora yang berbentuk dan ukurannya sama, tetapi berbeda
jenis kelaminnya. Contohnya Equisetum debile (paku ekor kuda).

2.
Habitat
Habitat tumbuhan paku adalah di darat. Ada beberapa yang teradaptasi hidup
dilingkungan berair. Paku terutama tumbuh dilapisan bawah di datarn rendah, etpi
pantai, lereng gunung, dan 350 meter diatas permukaan laut terutama didaerah lembab.
Ada paku yang bersifat epifit (menempel) pada tumbuhan lain.
3.
Reproduksi
Tumbuhan paku dapat bereproduksi secara aseksual (vegetatif), yakni dengan
stolon yang menghasilkan gemma ( tunas). Gemma adalah anakan pada tlang daun atau
kaki daun yang mengandung spora.
Reproduksi secara seksual (generatif) melalui pembentukan sel kelamin jantan dan
betina oleh alat kelamin (gametangium). Gametangium jantan (anteridium)
menghasilakan spermatozoid dan gametangium betina menghasilkan sel telur (ovum).
Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis (pergiliran
keturunan). Metagenesis ini dibedakan antara paku homospora dengan paku
heterospora.
4.
Klasifikasi
Tumbuhan paku dibedakan menjadi empat divisi, yaitu Psilotophyta, Lycophyta,
Sphenophyta dan Pterophyta.
a.
Psilotophyta
Psilotophyta merupakan tumbuhan paku sederhana dan hanya mempunyai dua
generasi. Contoh yang sudah dikenal adalah Psilotum sp. Yang tersebar luas di daerah
tropis dan subtropis.
Pada generasi sporofit, psilotum sp. Mempunyai ranting dikotom dan tidak
memiliki akar dan daun. Sebagai pengganti akar, Psilotum mempunyai rizoma yang
diselubungi rambut – rambut kecil yang disebut Rizoid. Jaringan pengangkut tidak
ditemukan pada Psilotophyta.
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b.
Lycophyta
Dewasa ini hanya sedikit spesies Lycophyta yang masih bertahan hidup, yaitu
yang tergolong genus Lycopodium sp dan selaginella sp. Pada umumnya, spesies
Lycopodium adalah tumbuhan tropis dan hidup sebagai epifit. Spesies lain tumbuh
dilantai hutan di daerah subtropis. Spora Lycopodium terdapat dalam sporofit yang
merupakan daun khusus untuk bereproduksi. Spora dapat hidup didalam tanah selama
lebih dari sembilan tahun. Setiap gametofit memiliki arkegonium dan anteridium.
Lycopodium sp termasuk paku homospora karena menghasilkan spora tunggal
yang akan berkrmbang menjadi gameetofit biseksual yang memiliki organ jantan
maupun betina. Selaginella sp merupakan tanaman heterospora , karena menghasilkan
dua jenis spora.
c.
Sphenophyta
Sphenophyta sering disebut juga paku ekor kuda. Kebanyakan paku Sphenophyta
hidup ditempat basah, seperti rawa. Paku ekor kuda memiliki daun kecil, batang, dan
akar sejati.
Generasi sporofit paku ekor kuda cukup mencolok. Peristiwa meiosis terjadi dalam
sporangium dan akan menghasilkan spora haploid. Gametofit yang berkembang dari
spora berukuran sangat kecil, tetapi dapat melakukan fotosintesis dan hidup secara
bebas. Sphenophyta bersifat homospora. Contohnya adalah Equisetum sp.
d.
Pterophyta
Pterophyta banyak terdapat di hutan subtropis maupun didaerah tropis. Paku
Pterophyta mempunyai daun – daun yang lebih besar dibandingkan divisi lainnya. Ada
dua jenis daun yaitu Megafil dan Mikrofil. Megafil mempunyai sistem percabangan
pembuluh. Mikrofil adalah daun yang muncul dari batang yang mengandung untaian
tunggal jaringan pengangkut. Contohnya adalah Marsilea crenata dan Asplenium nidus.
5.
Peranan Tumbuhan Paku Bagi Kehidupan
Beberapa jenis tumbuhan paku bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh
pemanfaatan tumbuhan paku oleh manusia.
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 Dipelihara sebagau tanaman hias, misalnya Platycerium bifurcatum (paku
tanduk rusa), Asplenium sp (paku sarang burung), Adiantum sp (suplir), dan
selaginella sp (paku rane).
 Penghasil bahan obat – obatan, misalnya Aspidium sp, Dryopteris filix-mas,
dan lycopodium clavatum.
 Sebagai sayuran, misalnya Marsilea crenata (semanggi) dan Pteridium
aquilium
 Sebagai bahan pupuk hiaju, misalnya Azolla pinnata, paku ini bersimbiosis
dengan alga hijau-biru Anabaena azollae dalam memfiksasi nitrogen bebas.
 Sebagai salah satu bahan dalam membuat karangan bunga, misalnya
Lycopodium cernuum.

115

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.3
BIOLAB 2
Tujuan
Menjelaskan struktur tubuh lumut beserta fungsinya dan mengamati struktur sporofit
dan gametofit lumut
Alat dan Bahan
5. Kaca pembesar
6. Tumbuhan paku (semanggi, suplir dan pakis)
Cara Kerja
1. Carilah tumbuhan semanggi di tepi sungai atau pematang; cari pula tumbuhan
suplir dan pakis (Nephrolepis). Ambillah tumbuhan paku yang daunnya berspora
(di permukaan daun sebelah bawah tampak spora berupa bintik-bintik kehitaman).
2. Amati tumbuhan tersebut kemudian tentukan bagian akar, batang, dan daunnya.
Gambarlah keseluruhan tumbuhan tersebut, lalu gambarlah daun beserta tulangtulang daunnya. Carilah sorus, sporangium, dan spora. Amati, apakah semua
spora berukuran sama (homospora), ataukah ada 2 macam ukuran spora
(heterospora)?
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3. Catatan: jika ada mikroskop, amati dengan menggunakan mikroskop; jika tidak,
bandingkan dengan gambar yang tersedia.
4. Jelaskan fungsi dari setiap bagian yang kamu amati.
5. Buat laporan dan kumpulkan sebagai bahan portofolio.
6. Buatlah herbarium dari tanaman paku. Setelah itu, berilah keterangan, buatkan
bingkai, tempelkan di kamarmu atau di ruangan sekolah sehagai hiasan dan
sebagai media belajar.

Gambar semanggi, suplir
Nama
Kelompok

:
:

Evaluasi tentang tumbuhan paku (Pteridophyta) :
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat!
1.

D.

Tumbuhan Biji (Spermatophyta)
Tumbuhan biji berkembang biak dengan biji. Spermatophyta meliputi
Angiospermae dan Gymnospernae. Tumbuhan biji menunjukkan keanekaragaman
struktu, pertumbuhan, dan proses – proses perkembangbiakan yang mengagumkan. Ciri
– ciri umum tertentu antara lain sebagai berikut :
1. Struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan oleh bunga
ataupun rujung. Setiap biji mengandung bakal tumbuhan , yaitu embrio yang
terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual. Sesudah bertunas, embrio ini
tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa.
2. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui
tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan biji.
3. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluhan yang rumit. Jaringan ini
merupakan saluran untuk mengangkut air, mineral, makanan,dan bahan – bahan
lain.
4. Tumbuhan biji mempunyai pigmen hijau (klorofil) yang penting untuk fotosintesis,
yaitu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuh – tumbuhan.
Seperti halnya lumut dan paku, tumbuhan biji juga mengalami pergiliran
keturunan. Generasi sporofit bersifat dominan, sedangkan gametofit bergantung
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sepenuhnya pada sporofit. Tidak seperti lumut dan paku, tumbuhan biji tidak
mempunyai fase gametofit yang hidup bebas. Embrio tumbuhan biji berkutub dua
(bipolar). Tumbuhan biji dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Gymnospermae
(tumbuhan biji terbuka) dan Angiospemae (tumbuhan biji teetutup).
 Tumbuhan Biji Terbuka (Gymnospermae)
Ciri-ciri gymnospermae tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota
bunganya. Bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah,
merupakan tumbuhan heterospora yaitu menghasilkan dua jenis spora berlainan,
megaspora membentuk gamet betina, sedangkan mikrospora menghasilkan serbuk sari,
struktur reproduksi terbentuk di dalam strobilus. Dalam reproduksi terjadi pembuahan
tunggal.
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Gymnospermae dibagi dalam empat kelompok yaitu:
 pinophyta,
 cycadophyta,
 ginkgophyta dan
 gnetophyta.
Pinophyta dikenal sebagai konifer, menghasilkan resin/getah, monoesis, daun berbentuk
jarum, contohnya Pinus sp. Cycadophyta hidup di daerah tropis dan subtropis, diesis,
contohnya Cycas revoluta, Cycas rumphii, Encephalartos transvenosus. Ginkgophyta
hanya mempunyai satu spesies di dunia ini yaitu Ginkgo biloba, diesis, biji tidak di dalam
rujung benar-benar terbuka ke udara bebas. Gnetophyta berbeda dengan kelompok
lainnya karena memiliki pembuluh kayu untuk mengatur air pada bagian xilemnya.
Contohnya Gnetum gnemon, Epherda dan Welwitschia. Manfaat gymnospermae yaitu
untuk industri kertas dan korek api (Pinus dan Agathis), untuk obat-obatan (Pinus,
Ephedra, Juniperus), untuk makanan (Gnetum gnemon), tanaman hias (Thuja,
Cupressus, Araucaria).
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 Tumbuhan Biji Tertutup (Angiospermae)
Ciri-ciri Angiospermae memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah,
mempunyai bunga sejati, umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana dan
herba. Dalam reproduksi terjadi pembuahan ganda. Angiospermae dibedakan menjadi
dua yaitu Monocotyledoneae (berkeping satu) dan Dicotyledoneae (berkeping dua).
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MONOCOTYLEDONEAE
Mempunyai biji berkeping satu, berakar serabut, batangnya dari pangkal sampai
ujung hampir sama besarnya. Umumnya tidak bercabang. Akar dan batang tidak
berkambium. Contohnya: Oryza sativa (padi), Zea mays (jagung), Musa paradisiaca
(pisang),Cocos nucifera (kelapa)
DICOTYLEDONEAE
Mempunyai biji jumlah kepingnya dua, berakar tunggang, batang dari pangkal
besar makin ke atas makin kecil. Batang bercabang, akar dan batang berkambium.
Contohnya: Casia siamea (johar), Arachis hypogea (kacang tanah), Psidium guajava
(jambu biji), Ficus elastica (karet).

121

1. Ciri morfologi
Tubuh tumbuhan terdiri dari akar dan tajuk. Diantara adaptasi yang memungkinkan
tumbuhan dapat hidup di darat adalah kemampuannya untuk mengabsorpsi air dan
mineral dari dalam tanah, menyerap cahaya matahari dan mengambil CO 2 dari udara
untuk fotosintesis serta kemampuannya untuk hidup dalam kondisi yang kering.
Akar dan tajuk saling bergantung satu sama lainnya, akar tidak mampu hidup tanpa
tajuk, demikian sebaliknya. Karena tidak memiliki kloroplas dan hidup di tempat yang
gelap menyebabkan akar tidak dapat tumbuh tanpa gula dan nutrisi organik lainnya yang
diangkut dari daun yang merupakan bagian dari sistem tajuk. Sebaliknya batang dan
daun bergantung pada air dan mineral yang diserap oleh akar.
Akar tumbuhan berfungsi sebagai penopang berdirinya tumbuhan (jangkar),
pengabsopsi air dan mineral, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Tajuk terdiri
dari batang, daun dan bunga (bunga merupakan adaptasi untuk reproduksi tumbuhan
Angiospermae). Batang adalah bagian tumbuhan yang
terletak di atas tanah,
mendukung daun-daun dan bunga. Pada pohon, batang-batang meliputi batang pokok
dan semua cabang-cabang, termasuk ranting-ranting yang kecil. Batang mempunyai buku
sebagai tempat melekatnya daun, juga mempunyai ruas yakni jarak diantara dua buku.
Daun merupakan tempat utama berlangsunya fotosintesis, kendati ada beberapa spesies
tumbuhan yang batangnya dapat melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas.
Daun terdiri dari helaian daun yang melebar (lamina) dan tangkai daun (petiol) yang
menghubungkan daun dengan batang
Pada ujung batang terdapat tunas yang belum berkembang yang disebut tunas ujung.
Selain itu dijumpai juga tunas aksilar/tunas lateral/tunas samping yang terdapat di
ketiak daun, tunas ini biasanya dorman. Pada banyak tumbuhan, tunas ujung
menghasilkan auksin yang dapat menghambat pertumbuhan tunas aksilar. Fenomena
ini disebut dengan dominansi apikal yang merupakan suatu adaptasi yang dapat
meningkatkan kemampuan tumbuhan untuk memperoleh cahaya. Hal ini sangat penting
apabila kerapatan vegetasi di suatu tempat tinggi. Pembentukan cabang juga penting
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untuk meningkatkan sistem tajuk, pada kondisi tertentu tunas-tunas aksilar akan mulai
tumbuh. Beberapa dari tunas tersebut kemudian berkembang menjadi cabang-cabang
yang menghasilkan bunga dan yang lainnya berkembang menjadi cabang non
reproduktif, lengkap dengan tunas ujung, daun-daun dan tunas aksilar.
Organ tumbuhan yaitu akar, batang, daun, buah, bunga dan biji, seluruhnya disusun
dari jaringan-jaringan yang masing-masing jaringan tersebut mempunyai struktur dan
fungsi yang berbeda-beda. Masing-masing jaringan disusun dari sel-sel yang mempunyai
bentuk dan fungsi yang sama.
Perbedaan antara Tumbuhan Dikotil dan Monokotil
Faktor Pembanding

Dikotil

Monokotil

Akar

Sistem akar tunggang
Mempunyai kambium,
sehingga dapat
membesar
Susunan tulang daun
menyirip atau menjari
Jumlah bagian bunga
umumnya 4, 5, atau
kelipatannya
Saat berkecambah
membelah dua
memperlihatkan 2 daun
lembaga
Tidak mempunyai
sarung pelindung
Tidak mempunyai
sarung pelindung

Sistem akar serabut
Tidak berkambium,
sehingga tidak dapat
membesar
Susunan tulang daun
sejajar atau melengkung
Jumlah bagian bunga
umumnya 3 atau
kelipatannya
Saat berkecambah tetap
utuh tidak membelah

Batang dan akar
Daun

Bunga

Biji

Ujung akar lembaga
Ujung pucuk

Mempunyai sarung
pelindung yaitu koleoriza
Mempunyai sarung
pelindung yaitu koleoptil

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.3
BIOLAB 3
Tujuan
Menjelaskan struktur vegetatif dan generatif pakis haji, pinus, dan melinjo
Alat dan Bahan
1. Strobilus betina din strobilus jantan pakis haji
2. Konus pinus
3. Buah dan biji melinjo
4. Pisau
Cara Kerja
1. Carilah tumbuhan pakis haji, melinjo, dan pinus yang sudah dewasa. Pakis haji
merupakan tumbuhan berumah dua. Oleh sebab itu, carilah tumbuhan jantan dan
betinanya.
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2. Gambarlah dengan cermat struktur luar (morfologi) daun, bating, serta organ
repraduksinya. Pada daun, tunjukkan mana yang disebut daun, anak daun, dan tangkai
daun.
3. Ambillah beberapa organ reproduksi ketiga tumbuhan tersebut, bawa ke laboratorium,
dan amati.
4. Catat hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini.
5. Bandingkan hasil pengamatanmu dengan teori yang ada dalam buku ini pada subbab
Gymnospermae.
Nama
tumbuhan

Struktur daun dan
bagian-bagiannya

Struktur
batang

Struktur bunga dan
bagian-bagiannya

Struktur biji dan
bagianbagiannya

Pakis Haji

Pinus

Melinjo

Nama
Kelompok

:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.3
BIOLAB 4
Tujuan
Menjelaskan struktur vegetatif dan generatif Gymnospermae dan Angiospermae
Alat dan Bahan
1. Hasil pengamatan struktur Gymnospermae pada Biolab 3
2. Tumbuhan bunga pukul empat dan kembang sepatu
3. Lup
4. Pisau
Cara kerja
o Amati struktur vegetatif (batang, daun) bunga pukul empat dan kembang sepatu,
tunjukkan bagian-bagiannya.
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Gambarlah struktur generatif (bunga) pada bunga pukul empat dan kembang sepatu, dan
tunjukkan bagian-bagiannya.
Bandingkan struktur tumbuhan bunga pukul empat dan kembang sepatu dengan
tumbuhan Gymnospermae dari Biolab 8-3.
Masukkan hasil pengamatanmu dalam tabel di bawah ini.

o
o
o

No

Struktur

Gymnospermae

1

Batang berpernbuluh

2

Batang berkayu

3

Tulang daun menyirip

4

Bunga

5

Bakal biji

6

Bakal buah

7

Bakal biji di dalam bakal buah

8

Berumah dua

Angiospermae

Nama
Kelompok

:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.3
BIOLAB 5
Tujuan
Mendeskripsikan perbedaan struktur daun, akar, batang, dan bunga tumbuhan dikotil dan
monokotil
Alat dan Bahan
1. Akar, batang, dan daun tumbuhan monokotil: lili, kelapa, jagung, pisang, tebu, atau
ilalang
2. Akar, batang, dan daun tumbuhan dikotil: bunga pukul empat, jarak pagar, kecubung,
kembang sepatu, rambutan, alpukat, nangka, tomat, atau bayam
Cara kerja
1. Amati struktur vegetatif (akar, batang, daun) tumbuhan dikotil dan monokotil. Perhatikan
ciri-cirinya!
2. Gambarlah struktur generatif (bunga) dikotil dan monokotil, serta tunjukkan bagianbagiannya!
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3. Masukkan hasil pengamatanmu dalam tabe! di bawah ini.

No

Struktur

Dikotil

1

Bagian-bagian bunga

2

Bentuk pertulangan daun

3

Daun tunggal atau majemuk

4

Batang bercabang atau tidak

5

Bunga memiliki mahkota

6

Jumlah daun mahkota

7

Bunga memiliki Kelopak

8

Jumlah daun kelopak

9

Jumlah benang sari

10

Jumlah putik

11

Jumlah keping lembaga

Monokotil

Nama
Kelompok

:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.3
BIOLAB 6
Tujuan
Menjelaskan bagian-bagian bunga pukul empat sebagai model bunga lengkap
Alat dan Bahan
1. Pisau
2. Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) atau yang lain (bunga turi, bunga kecubung, bunga
terung)
3. Lup
4. Kertas
5. Pensil
Cara Kerja
1. Petiklah bunga pukul empat sebagai model bunga lengkap.
2. Amati bagian-bagian bunga pukul empat: mahkota bunga, benang sari, kepala putik, dan
kelopak bunga.
3. Belahlah bunga tersebut dengan pisau sehingga kelihatan bagian-bagian: tangkai putik,
kepala putik, bakal buah, dan bakal biji. Gambarlah dan beri keterangan.
4. Tempelkan gambar kalian di ruangan kelas.
5. Lakukanlah untuk bunga yang lain, atau setiap bunga dikerjakan oleh kelompok yang

berbeda.
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Nama Bunga :
No Struktur
1

Mahkota bunga,

2

benang sari,

3

kepala putik,

4

kelopak bunga.

5

tangkai putik

6

kepala putik,

7

bakal buah,

8

bakal biji.

Dikotil

Monokotil

Nama
Kelompok

MODUL KD. 3.4
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:
:

Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati
Kompetensi Dasar

: 3.4. Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia
hewan dan perananya bagi kehidupan

Materi Pembelajaran
: Animalia
Indikator :
1. Menjelaskan ciri-ciri umum animalia
2. Memberikan lima contoh animalia
3. Mengidentifikasikan karakteristik berbagai filum anggota kingdom animalia
4. Menjelaskan ciri-ciri umum invertebrata
5. Memberikan lima contoh hewan invertebrata
6. Membuat data berbagai spesies hewan invertebrata dari berbagai golongan yang
bermanfaat bagi kehidupan
7. Menjelaskan ciri-ciri umum vertebrata
8. Memberikan lima contoh hewan vertebrata
9. Membuat data berbagai spesies hewan vertebrata dari berbagai golongan yang
bermanfaat bagi kehidupan
10. Mengidentifikasi ciri-ciri morfologi, anatomi berbagai hewan vertebrata
11. Membuat data berbagai spesies hewan vertebrata dari berbagai golongan yang
bermanfaat bagi kehidupan
Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
Pertemuan : 8, 9, 10, dan 11 (8X 45’)
Materi Pembelajaran

Animalia
Uraian Materi
Hewan memiliki sel eukariotik. Tubuhnya tersusun atas banyak sel .yang telah
berdiferensiasi membentuk jaringan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri
sehingga bersifat heterotrof. Kelompok ini terdiri dari semua hewan, yaitu hewan tidak
bertulang belakang (invertebrata) dan hewan bertulang belakang (vertebrata).
Pada tahun 1970-an seorang mikrobiologis bernama Carl Woese dan peneliti lain
dari university of Illinois menemukan suatu kelompok bakteri yang memiliki ciri unik
dan berbeda dari anggota kingdom Monera lainnya. Kelompok tersebut dinamakan
Archaebacteria. Archaebacteria lebih mendekati makhluk hidup eukariot dibandingkan
bakteri lain yang merupakan prokraiot. Hal itu menyebabkan terciptanya sistem
klasifikasi 6 kingdom pemisah kingdom Archaebacteria dari anggota kingdom Monera
lain yang kemudaian disebut Eubacteria.
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Dari kiri ke kanan mulai dari atas-kiri: Kodok Pohon
Hijau Australia, Burung Hantu Tawny, Harimau
Siberia, Laba-laba kebun Eropa, Keong badan
bening, Kura-kura laur hijau, Lebah soliter, Arwana
Asia, Macaque Barbaria, Hiu gergaji dan kupu-kupu
Marbled Putih

Hewan atau binatang atau margasatwa atau satwa
saja
adalah
kelompok
organisme
yang
diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa, adalah salah satu dari berbagai
makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Hewan dapat terdiri dari satu sel
(uniselular) atau pun banyak sel (multiselular).
Para ilmuwan mengklasifikasikan hewan kepada dua kelompok besar, yaitu hewan
bertulang belakang dan hewan tanpa tulang belakang.
1. Hewan yang bertulang belakang disebut Vertebrata.
2. Hewan tanpa tulang belakang disebut Invertebrata atau Avertebrata.
Hewan juga diklasifikasikan menurut makanan mereka.
1. Hewan yang memakan daging dikenal sebagai hewan karnivora. Contoh: anjing,
kucing, harimau
2. Hewan yang memakan tumbuhan dikenal sebagai hewan herbivora. Contoh:
kambing, kuda
3. Hewan yang memakan daging dan tumbuhan dikenal sebagai hewan omnivora.
4. Hewan yang memakan serangga dikenal sebagai hewan insektivora.
Contoh hewan yang terdapat di dunia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anjing
Kucing
Kadal
Kodok
Ikan
Cacing
Burung Hantu

Tahap Perkembangan Hewan
Hewan mengalami fase embrio yang diawali dari satu sel zigot menjadi banyak sel.
Sel-sel yang banyak itu mula-mula seragam, kemudian mengalami perubahan bentuk
yang disebut diferensiasi dan pembagian tugas yang disebut spesialisasi sehingga
menghasilkan jaringan, organ atau alat-alat tubuh. Proses perkembangan embrio ini
dikenal sebagai embriogeni. Ilmu yang mempelajarinya disebut embriologi.
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Embriogeni Vertebrata
Perkembangan embrio hewan vertebrata dimulai dari bertemunya satu sel sperma
dengan satu sel telur (ovum) yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan
menghasilkan satu set zigot. Selanjutnya, satu sel zigot membelah diri menjadi 2, 4, 8,
16, dan seterusnya, sehingga terbentuk gumpalan sel yang seragam yang mirip buah
murbei. Bentukan ini dikenal sebagai morula. Sel terus membelah membentuk
gambaran seperti bola.
Perkembangan Lapisan Tubuh
Tidak semua filum hewan mempunyai perkembangan embrio (embriogeni) yang
lengkap. Ada yang hanya berhenti sebagai satu sel, ada yang seperti blastula, ada pula
yang berlapis-lapis. Berdasarkan jumlah lapisan sel, ada tidaknya rongga tubuh
(selom), serta bentuk tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan diploblaslik,
triploblastik, triploblastik aselomata, triploblastik pseudoselomata, dan triploblastik
selomata.
Hewan atau animal yang kita kenal selama ini dapat dibagi manjadi sepuluh
macam filum/phylum yaitu protozoa, porifera, coelenterata, platyhelminthes,
nemathelminthes, annelida, mollusca, echinodermata, arthropoda dan chordata.
Porifera
Porifera artinya hewan yang berlubang-lubang kecil atau hewan berpori. Hewan
berpori juga disebut hewan spons (sponge). Lubang-lubang tersebut digunakan untuk
jalan masuknya air yang mengandung plankton ke dalam tubuh. Ada 3 tipe saluran
air pada Porifera, dari yang sederhana sampai kompleks, yaitu askonoid, sikonoid, dan
leukonoid. Hampir semua hewan Porifera hidup di laut, dan hanya satu famili yang
hidup di air tawar, yakni famili Spongillidae.

Tubuh Porifera tersusun dari banyak sel. Meskipun tergolong hewan multiseluler,
hewan ini masih tergolong primitif. Porifera memiliki pembagian tugas di antara selselnya, meskipun masih sangat sederhana. Sel-sel Porifera ada yang berfungsi sebagai
kulit. penangkap makanan, pengedar makanan, dan penyusun rangka. Ada dua
macam reproduksi Porifera, yaitu secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual
atau generatif. Contohnya : bunga karang, spons, grantia.
130

Klasifikasi Porifera :
1. Kelas Calcarea
Rangka tubuh disusun dari zat kapurhidup dilaut dangkal
2. Kelas Hexactinellida
Spikula disusun dari zat silikat/zat kersik
3. Kelas Demospongiae
Spikula dari zat silikat hidup di air laut maupun air tawar
Peranan porifera
 Porifera seperti Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spons
mandi.
 Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit
kanker
dan penyakit lainnya.

Cnidaria / Coelentrata
Hewan karang termasuk salah satu anggota dari Cnidaria. Cnidaria bersama
Ctenophora digolongkan ke dalam kelompak nontakson yang disebut Coelenterata.
Coelenterata (baca: solenterata) berasal dari kata koilos yang berarti rongga tubuh atau
selom dan enteron yang berati usus, yang membentuk solenteron yang artinya rongga,
dan berfungsi sebagai usus. Hewan ini tidak memiliki usus yang sebenarnya, ususnya
hanya berupa rongga tubuh.
Ciri-ciri secara umum :
1. Mempunyai rongga besar di tengah-tengah tubuhnya yang berfungsi seperti Usus.
Rongga itu disebut rongga Gastrovaskuler.
2. Simetri tubuhnya Radial dan terdapat Tentakel disekitar mulutnya yang berfungsi
untuk menangkap dan memasukkan makanan ke dalam tubuhnya.
 Tentakel vang dilengkapi sel Knidoblas yang mengandung racun sengat
disebut Nematokis (ciri khas dari hewan berongga).
3. Dinding tubuhnya terdiri dari 2 lapisan lembaga yaitu:
1. Ektoderm bagian luar
2. Endoderm bagian dalam
Diantara dua lapisan tersebut terdapat lapisan tipis yang disebut Mesoglea.
dinding tubuhnya terdiri dari dua lapisan lembaga maka hewan itu disebut Þ
Hewan Diploblastik
4. Mempunyai dua fase bentuk tubuh yaitu fase Polip dan fase Medusa.
 Polip adalah fase saat hewan melekat pada suatu substrat (tidak dapat
berpindah
 medusa adalah fase saat hewan dapat bergerak bebas.
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Gambar. Struktur tubuh Coelentrata

Bentuk medusa

Bentuk polip
Klasifikasi Coelentrata
a. HYDROZOA
Hydrozoa
Fase Hidup

Fase Polip /aseksual (bentuk seperti tabung dengan mulut ,tentakel di
bagian atas) ex. Hydra

Fase medusa (menyerupai cakram dengan tentakel di bagian tepinya)
ex. Obelia
Obelia
Obelia
Reproduksi secara aseksual dan seksual karna mengalami metagenesis
Fertilisasi sperma dan ovum di air - zigot - morula - planula (larva berenang
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bebas) - koloni muda - tunas (fase polip) - medusa - medusa dewasa
melepaskan diri dari polip (terdiri dari jantan dan betina)
Dengan bentuk tubuhnya yang masih sederhana, bagaimanakah hewan ini
melakukan reproduksi? Ada dua cara reproduksi pada Cnidaria, yaitu secara aseksual
dan seksual. Contohnya yaitu hydra, koral, polip dan jelly fish atau ubur-ubur

Gambar. Daur hidup Obelia
b. SCYPOZOA
skyphos(tutup), zoon (hewan)
Hidup dalam bentuk medusa. Bentuk polip hanya pada tingkat larva.
menjadi polip yang disebut Skifistoma. Dari skifistoma terbentuk medusa yang
disebut Efira.
Kelas Scyphozoa : Aurelia auria
Fertilisasi sperma dan ovum di air - zigot planula (larva bersilia) - skifistoma (fase
polip) - strobila (kuncup) - efira (strobilla lepas)- medusa - medusa jantan dan betina

c. ANTHOZOA
a.anthos (bunga), zoon (hewan)
b.Tidak mempunyai bentuk sebagai medusa (sepanjang hidupnya Þ Polip).
c. Mempunyai alat pernafasan sederhana(sifonoglia)
d. tubuh berbentuk silinder pendek
Klasifikasi
1. Hexacoralia
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- sekat 6
- memiliki 1 sifonoglia
2. Octocoralia
- mempunyai 8 tentakel
- rangka terbuat dari zat kapur dan zat tanduk
Ctenophora
Hanya diketahui ada 100 spesies Ctenophora dan semua hidup di laut. Tubuh hewan
ini lunak, tak berwarna, dan mampu menghasilkan cahaya (bioluminesensi).
Ctenophora sering kali disebut ubur-ubur sisir (comb jellies) karena di bagian luar
tubuhnya terdapat barisan silia yang membentuk lempengan hingga seperti sisir.
Sebagian besar Ctenophora memiliki sepesang tentakel panjang yang mengandung
struktur lengket yang disebut koloblas. Ketika mangsa menyentuh tentakel, koloblas
akan membuka.
Ciri umum







Hidup dilaut
Tubuh lunak tak berwarnadapat menghasilkan cahaya(bioluminensensi
Mempunyai delapan baris silia
Mempunyai mulut ,anus
Tidak mempunyai nematosit,tidak mempunyai zat perekat
Dinding
• endoderm
• mesoderm

BIOLAB 1

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4

Tujuan
Siswa dapat mengetahui, menggambar, dan menjelaskan struktur tubuh Porifera.
Alat dan Bahan
1. Buku
teks
2. Kertas

3. Ensiklopedia
4. Pensil

Cara Kerja
1. Jika ada waktu pergilah bersama teman-teman dan gurumu ke pantai yang terdekat untuk
melihat hewan Porifera secara langsung. sebaiknya kegiatan studi wisata pantai ini
dilakukan serentak untuk mempelajari hewan Porifera, Cnidaria, Mollusca, clan
Echinodermata.
2. Jika tidak memungkinkan, carilah berbagai buku yang memuat gambar tubuh Porifera,
boleh buku teks biologi, atau ensiklopedi yang memuat gambar-gambar hewan Porifera.
3. Contoh dan gambar, penampang tubuh Porifera itu di atas kertas gambar atau kertas
manila. Beri keterangan nama-nama bagian tubuh serta fungsinya masing-masing.
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4. Jika kalian ke pantai, cobalah untuk mengidentifikasi jenis yang kalian peroleh dengan
gambar yang sesuai.
5. Isilah tabel berikut sehingga kalian lebih memahami ciri-ciri Porifera.
No

Ciri-ciri

Uraian

1

Bentuk tubuh

2

Lapisan tubuh

3

Fungsi sel corong

4

Fungsi sel ameboid

5

Fungsi endoderma

6

Fungsi Ostium

7

Fungsi Skleroblas

8

Reproduksi aseksual

9

Reproduksi seksual

Nama
Kelompok

:
:

Gambar Porifera

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4
BIOLAB 2 (non tatap muka)
Tujuan
Siswa dapat menjelaskan struktur tubuh anemon laut (Anthozoa).
Alat dan Bahan
1. Pantai berterumbu karang
2. Akuarium yang mempunyai
anemon

3. Alat-alat tulis
4. Lup

Cara Kerja
1. Pergilah ke pantai dangkal yang berterumbu karang pada saat terjadi surut maksimal.
Surut maksimal biasanya terjadi pada tanggal 14, 15, 16 (purnama) atau tanggal 30, 3, 2
(bulan genap) datam kalender kamariah {bulan Jawa}. Akan tetapi waktu terjadinya
pasang surut tiap pantai juga berbeda-beda. Oleh sebab itu carifah informasi pada petugas
atau nelayanl penduduk di daerah sekitar.
2. Turunlah ke pantai, khususnya daerah pasang surut, atau daerah yang pada saat surut
tidak tergenang air, yang ada terumbu karangnya.
3. Temukan dan amatilah secara cermat hewan karang yang masih hidup. Karang yang
masih hidup ditandai dengan adanya penutup jaringan lunak seperti jeli pada permukaan
batu karang.
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4. Pada saat koloni hewan karang terendam oleh air, maka tentakel-tentakelnya akan tampak
berdiri melambai-lambai. Coba jelaskan untuk apa tentakel tersebut bagi hewan karang
atau anemon?
5. Warna koloni hewan karang bermacam-macam, ada yang kecokelatan, kekuningan,
kemerahan, kebiruan, atau yang lainnya. Warna tersebut sebenarnya adalah alga
zooxanthela yang bersimbiosis di dalam sel karang yang disebut endosimbiosis. Apa
manfaatnya bagi karang berendosimbiosis dengan zoaxanthela? Hubungkan fenomena ini
dengan persyaratan hidup karang yang hanya tumbuh di air laut yang jernih atau tidak
berlumpur!
6. Temukan pula batu karang yang sudah tidak memiliki jaringan hidup yang lunak.
Perhatikan bagaimana berttuk septa atau lempengan-lempengan yang membentuk
lingkaran pada koralitnya. Apakah perbedaan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya?
Ciri inilah yang merupakan salah satu karakter yang digunakan untuk klasifikasi.

Nama
Kelompok

:
:

Platyhelminthes
Platy = pipih , helminth = cacing
Ciri umum:
a) Tidak memiliki sistem peredaran darah
b) Bersifat parasit dan ada yang hidup bebas, mempunyai alat hisap
c) Alat pencernaan berupa gastrovaskuler
d) Ekresi dengan sel api (sel-sel bulu getar ,solenosoit)
e) Mempunyai sistem saraf tangga tali(terdiri dari 2 ganglia otak dengan saraf- saraf
tepi)
f) Bersifat hermafrodit (generatif = perkawinan silang/fertilisasi internal,vegetetif
regenerasi)
g) Struktur tubuh
 Tubuh memanjang pipih dorsoventral tanpa ruas
 Bagian tubuh terdiri : anterior (bgn depan ,kepala)
Posterior (bgn belakang ,ekor)
Dorsal (punggung)
lateral (samping)
• Tubuh bersimetri bilateral,triploblastik,aselomata
 Ektoderme (Lap Luar) Membentuk Epidermis Yang Bersilia Untuk
Membantu Alat Gerak Dan Kutikula
 Mesoderma (lap tengah) membentuk jar reproduksi,otot
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 Endoderma (lap dalam) membentuk gastroderma/gatrovaskuler.
Semua cacing yang tubuhnya pipih dorsoventral (dorsal = punggung, ventral =
perut) dimasukkan ke dalam filum Platyhelminthes. Tempat hidup cacing ini di
sungai, danau, di laut atau hidup parasit di dalam tubuh organisme lain.
Platyhetminthes tergalong triploblastik aselomata. Lapisan embionalnya terdiri
dari ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Dalam perkembangan selanjutnya,
lapisan mesoderma tidak mengalami spesialisasi sehingga lapisan ini disebut sebagai
parenkima karena bentuk sel-selnya seragam, dan tidak membentuk sel-sel khusus.
Ditinjau dari simetrinya, tubuh cacing ini tergolong simetri bilateral. Artinya jika
tubuh cacing dipotong membujur melalui bagian tengah punggung hingga
menembus perutnya, maka akan terbentuk dua potongan kiri kanan yang serupa atau
simetris.
Cacing pipih tidak mempunyai anus yang digunakan sebagai lubang pengeluaran.
Sisa-sisa makanan dibuang melalui mulutnya. Sisa-sisa makanan berbentuk cair
dikeluarkan melalui pori-pori ekskresi yang ada pada permukaan tubuhnya.
Cacing ini tidak memiliki sistem transportasi, karena makanan telah diedarkan
oleh sistem gastrovaskuler. Bagaimana dengan peredaran gas dan pengeluarannya?
Oksigen berdifusi langsung melalui permukaan tubuhnya dan CO2 juga dikeluarkan
melalui seluruh permukaan tubuhnya.
Sistem saraf kelas Turbellaria merupakan sistem saraf yang paling primitif di antara
cacing pipih lainnya. Sel-sel saraf dan serabut saraf terdapat di dalam jaringan
parenkima. Pusat susunan saraf terdiri dari sel-sel ganglion yang dikenal sebagai
ganglion otak.
Gerak aktif cacing berhubungan dengan sistem saraf dan indra. Turbellaria dan
cacing hati mempunyai 2 bintik mata pada bagian anterior atau kepalanya. Bintik
mata berupa struktur yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya, yang
disebut oseli.
Umumnya sistem osmoregulasi pada cacing pipih terdiri dari saluran dengan
pembuluh yang berakhir pada sel api. Sistem pengeluaran ini dikenal sebagai
protonefridia.
Cacing pipih bereproduksi secara seksual dan asekeual. Banyak Turbellaria air
tawar (misalnya Planaria) dapat bereproduksi dengan membelah diri. Pembelahan
tubuh dimulai dari penggentingan di belakang faring dan memisah menjadi dua
hewan. Tiap-tiap potongan meregenerasi bagian yang hilang.
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Daur hidup cacing Platyhelminthes
Terdiri Dari Tiga Kelas :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Turbelaria (Cacing Berambut Getar)
Ciri Umum
Satu-satunya kelas yang hidup bebas (non-parasit), contohnya adalah Planaria
Sistem ekskresi dari sel-sel api (Flame Cell).
Bersifat Hermafrodit dan berdaya regenerasi cepat.
bergerak menggunakan silia,dan mempunyai epidermis
Sal pencernaan terdiri mulut- faring – usus (bercabang 3 = 1 anterior,2
posterior)
tidak memp anus
Tidak mempunyai alat isap
Segmentasi tubuh tidak ada
Bentuk tubuh pipih,pendek
Habitat larva,dewasa bebas di air tawar
Trematoda
Ciri umum:
Hidup parasit pada manusia
Struktur tubuh
• Tubuh diliputi kutikula
• Memiliki alat hisap yang dilengkapi gigi kitin
• Sal pencernaan bercabang
Merupakan hewan hermafrodit
Habita larva dalam siput genus Lymnaea,dewasa kantung empedu biri-biri dan
manusia
Simetri tubuh bilateral
Tidak mempunyai epidermis dan silia
Alat hisap ada 2 di mulut ,kepala
Segmentasi tidak ada
Sistem pencernaan= mulut –kerongkongan—usus bercabang 2

Sist ekskresi sel api
Cacing pipih kebanyakan sebagai biang timbulnya penyakit karena hidup sebagai
parasit pada binatang / hewan atau manusia. Contohnya antara lain seperti planaria,
cacing pita, cacing hati, polikladida.
CESTODA (Cacing Pita)
Ciri Umum
a.Tubuhnya terdiri dari rangkaian segmen-segmen yang masing-masing disebut
Proglottid.
b.Kepala (Skoleks)
c. memiliki alat isap (Sucker) memiliki kait (Rostelum) terbuat dari kitin.
d.Pembentukan segmen (segmentasi) pada cacing pita disebut Strobilasi.
e.Habitat larva pada daging babi ,dewasa pada manusia
f.Simetri tubuh bilateral
g.Permukaan tubuh tertutup kutikula,tidak bereperdermis,silia
h.Alat isap ada 4 skoleks
i.Sistem pencernaan tidak ada
Nematoda / Nemathelminthes
Nematoda berasal dari kata nema yang berarti benang dan ode yang berarti seperti.
Kita juga menyebutnya sebagai cacing gilik, karena bentuknya yang gilik atau bulat
memanjang.
Tubuh Nematoda berbentuk gilik tidak beruas-ruas, pada bagian depan terdapat
mulut dilanjutkan ke alat pencernaan makanan, yaitu usus, dan diakhiri dengan anus.
Dengan demikian alat pencernaan makanannya sempurna.
Ukuran tubuhnya kecil, banyak yang mikroskopik, namun beberapa berukuran besar,
misalnya cacing usus yang hidup pada usus manusia. Kulitnya halus, licin, dilapisi
oleh selapis kutikula. Masih ingatkah kalian, apa gunanya kutikula? Lihat Gambar
9.32. Cacing ini tergolong triploblastik pseudesolomata yang artinya tubuh tersusun
atas 3 lapisan, rongga tubuhnya semu atau palsu. Contoh cacing gilik : cacing askaris,
cacing akar, cacing tambang, cacing filaria.
Strukur dan Fungsi Tubuh Nematoda
Nematoda tidak memiliki sistem pembuluh darah dan sistem pernapasan.
Pertukaran gas dilakukan melalui seluruh permukaan tubuhnya. Cacing ini juga
memiliki kelamin terpisah, jadi ada hewan jantan dan betina. Cacing betina umumnya
berukuran lebih besar daripada cacing jantan. Cacing ini tidak mengenal adanya
reproduksi secara aseksual.
Daur Hidup Ascaris lumbricoides
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Urutan daur hidup Ascaris lumbricoides sebagai berikut:
1. Cacing dewasa hidupdi dalam usus halus dan bertelur
2. Telur dikeluarkan manusia melalui feses. Tanaman yang ditempeli telur cacing mungkin
termakan manusia dan masuk masuk ke mukosa usus halus.
3-6. Telur cacing mengalami perkembangan (18 hari) dan dibawa oleh peredaran darah
menuju paru-paru. Cacing menetas dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam
paru-paru (10-14 hari)
7. Cacing dewasa menembus dinding alveoli dan menuju bronkus, selanjutnya menuju
kerongkongan. Dari kerongkomgan, cacing dewasa menuju usus halus. Cacing dapat
hidup di dalam usus halus 2-3 tahun.
Cacing tambang (ancylostoma)
Ex: Ancylostoma duodenale dan Necator americanus Þ
-- cacing tambang
-- Hidup di dalam Duodenum manusia menyebabkan Ancylostomiasis
---Siklus hidup :
Telur (keluar bersama feses) Þ --menetas menjadi Larva Rhabditiform Þ --Larva Filariform aktif akan menembus kulit Þ--- aliran darah Þ--- Jantung
Þ-- Paru-Paru Þ --Trakea Þ --tertelan masuk Þ-- ke Duodenum (usus 12 jari) Þ
menghisap darah
Oxyuris vermicularis l Enterobius vermicularis Þ cacing kremi
-- Hidup di usus halus dan menyebakan Oxyuriasis.
--Penularan Þ udara, tanah dan autoinfeksi.
--T iga marga tersebut (Ascaris, Ancylostoma dan Oxyuris) disebut Þ Soil
Transmitted Helminths
--pada saat telur cacing betina menuju anus untuk mendapatkan oksigen
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4
Tujuan
Siswa dapat menjelaskan struktur tubuh dan regenerasi pada cacing Planaria.
Alat dan Bahan
1. Cacing Planaria
2. Botol bekas berleher lebar
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Cara Kerja
1. Pergilah ke sungai yang airnya masih jernih, belum tercemar, karena jika air tercemar,
Planaria suiit dicari. Baliklah batu-batuan yang terdapat di dasar sungai. Kalian akan
menjumpai cacing Planaria, berwarna hitam kecokelatan, berukuran 2-3 cm. Cacing ini
tidak berbahaya dan tidak menggigit.
2. Ambil cacing tersebut dengan kuas, masukkan ke dalam botol berleher lebar yang telah
diisi air sungai sekitar dua pertiga bagiannya.
3. Cacing dapat bergerak dengan dua cara. Pertama dengan menggetarkan bulu getarnya.
Karena amat kecil, bulu getar tidak tampak. Kedua dengan menggerakkan otot-ototnya.
Coba amati cara cacing bergerak. Catatlah.
4. Amati perbedaan warna bagian ventral (perut) dan dorsal (punggung). Apakah
perbedaannya?
5. Jika cacing menempel di dinding botol, kalian akan dapat mengamati bagian ventral
(perut). Perhatikan di daerah tengah perut. Kalian akan dapat mengamati mulutnya.
tangkap seekor nyamuk yang mengandung darah. Masukkan ke dalam botol tersebut.
Tunggu beberapa saat hingga cacing menempel pada nyamuk tadi. Cacing akan
menjulurkan kerongkongannya, kemudian mengisap darah nyamuk tersebut.
6. Perhatikan perjalanan warna darah yang masuk dari kerongkongan ke dalam usus cacing.
Gunakan kaca pembesar agar kalian dapat mengamatinya. Ke mana arah percabangan
usus?
7. Apakah cacing ini mempunyai anus? Perhatikan!
8. Dapatkah kalian membedakan cacing jantan dan betina? Jelaskan!
Nama
Kelompok

:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4
BIOLAB 4
Tujuan
Siswa dapat menjelaskan struktur tubuh Fasciola hepatica.
Alat dan Bahan
1. Botol bekas berleher lebar
2. Cacing hati (Fasciola hepatica)
3. Formalin 5%
Cara Kerja
1. Datanglah ke tempat penyembelihan hewan atau tempat pemotongan sapi.
2. Mintalah kepada petugas beberapa ekor caring hati, yaitu cacing yang hidup di hati sapi.
Atau kalian dapat memesannya kepada petugas penyembelihan hewan.
3. Masukkan cacing hati ke dalam wadah.
4. Ambil seekor cacing, amati : bentuknya, jumlah alat pengisap, warnanya, ususnya,
mulutnya ada atau tidak. Gambarlah! Adakah anusnya? Adakah sistem pembuhuh
darahnya? Dapatkah kalian mengenali sisiem gastrovaskuler cacing?
5. Buatlah gambar atau skema daur hidupnya!
6. Jika ingin menyimpannya, masukkan cacing ke dalam larutan formalin 5% (dapat
diperoleh di apotek); cacing yang diawetkan dapat tahan bertahun-tahun.
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No

Ciri-ciri

Uraian

1

bentuk

2

jumlah alat pengisap,

3

warna

4

usus

5

mulut

6

anusnya

7

pembuhuh darahnya

Nama
Kelompok

:
:

5. Phylum / Filum Annelida atau Anelida
Annelida adalah cacing gelang dengan tubuh yang terdiri atas segmen-segmen
dengan berbagai sistem organ tubuh yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup.
Annelida sebagian besar memiliki dua kelamin sekaligus dalam satu tubuh atau
hermafrodit. Contohnya yakni cacing tanah, cacing pasir, cacing kipas, lintah / leeches.
6. Phylum / Filum Mollusca atau Molusca / Moluska
Mollusca adalah hewan bertubuh lunak tanpa segmen dengan tubuh yang lunak
dan biasanya memiliki pelindung tubuh yang berbentuk cangkang atau cangkok yang
terbuat dari zat kapur untuk perlindungan diri dari serangan predator dan gangguan
lainnya. Contoh molluska : kerang, nautilus, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput
laut, chiton.
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4
BIOLAB 9-6
Tujuan
Siswa dapat menjelaskan ciri uniuk setiap kelas dari filum Mollusca.
Alat dan Bahan
1. Papan bedah
2. Gunting
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4. Kerang
5. Pinset

3. Bekicot

6. Cumi-cumi

Cara Kerja
1. Ambillah bekicot, kemudian letakkan di atas papan bedah. Amatilah cangkangnya, berputar ke arah
mana cangkang tersebut. Kemudian, biarkan hewan itu hingga mengeluarkan bagian kepalanya dan
bergerak. Setelah itu, amatilah bagian kepalanya. Catatlah ciri yang kalian temukan pada bekicot
tersebut.
2. Dengan menggunakan gunting, pecahkan cangkangnya. Amatilah organ dalam bekicot tersebut,
khususnya bagian yang membelit. Bukalah belitan tersebut, carilah kelenjar kelamin. Kelenjar
kelamin bentuknya seperti bunga berwarna kuning dan tedetak di ujung belitan organ dalamnya.
Gambarlah dan berilah keterangan pada gambarmu!
3. Untuk hewan kerang, amatilah cangkangnya, khususnya berkaitan dengan jumlah dan
persendiannya: Dengan menggunakan gunting, bukalah cangkang kerang dan carilah kaki dan
insangnya.
4. Letakkan cumi-cumi yang telah kalian siapkan di atas papan bedah. Amatilah dengan cermat ciriciri hewan ini. Catat ciri-ciri tersebut, kemudian gambar dan beri keterangan!
5. Setelah kalian mengamati ketiga hewan tersebut, isilah tabel hasil pengamatan berikut ini. Berilah
tanda () pada kolom yang sesuai
No Ciri-ciri
Uraian
1

Memiliki cangkang

2

Cangkang tprlPtak di luar tubuh

3

Cangkang terletak di dalam tubuh

4

6

Memiliki kepala
Organ yang ditemukan di kepala:
a. Antena
b. Mata
c. Mulut
d. Gigi
e. Tentakel
f. Tangan
Alat gerak berupa kaki

7

Alat gerak berupa tangan dan tentakel

8

Alat pernapasan berupa insang

9

Alat pernapasan berupa "paru-paru"

5

6. Setelah kalian mengisi tabel tersebut, lanjutkan menjawab pertanyaan berikut ini.
a. Apakah kalian dapat menemukan kepala pada setiap hewan tersebut? Hewan apakah yang
mudah ditentukan daerah kepalanya?
b.Apakah dijumpai mata pada setiap antena yang dimiliki oleh bekicot?
c. Pada bekicot, arah cangkangnya searah jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam?
d.Dapatkah kalian tentukan bagian anterior dan posterior kerang? Apa ciri untuk setiap bagian
tersebut?
e. Berapakah jumlah cangkang kerang?
f. Berbentuk apakah kaki dan insang kerang?
g.Apakah cumi-cumi memiliki cangkang?
h.Dapatkah kalian tentukan bagian anterior dan posterior cumi-cumi? Apa ciri untuk setiap bagian
tersebut?
i. Menurut kalian, bagaimana cara setiap hewan tersebui menghindarkan diri dari musuhnya?
7. Buatlah laporan hasil kegiatan ini dan komunikasikan di depan kelas. Simpan laporan sebagai
bahan evaluasi oleh guru.
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Nama
Kelompok

:
:

7. Phylum / Filum Echinodermata atau Ecinodermata
Echinonermata adalah binatang berkulit duri yang hidup di wilayah laut dengan
jumlah lengan lima buah bersimetris tubuh simetris radial. Beberapa organ tubuh
echinodermata sudah berkembang dengan baik. Misalnya teripang / tripang / ketimun
laut, bulu babi, bintang ular, dolar pasir, bintang laut, lilia laut.
8. Phylum / Filum Arthropoda atau Atropoda
Arthropoda adalah hewan dengan kaki beruas-ruas dengan sistem saraf tali dan
organ tubuh telah berkembang dengan baik. Tubuh artropoda terbagi atas segmensegmen yang berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka. Contoh : laba-laba, lipan,
kalajengking, jangkrik, belalang, caplak, bangsat, kaki seribu, udang, lalat / laler, kecoa.
9. Phylum / Filum Chordata
Chordata adalah hewan yang memiliki notokorda atau chorde yaitu tali sumbu
tubuh syaraf belakang dengan rangka. Ukuran chordata beragam ada yang besar dan ada
yang kecil dengan otak yang terlindung tengkorak untuk berfikir. Contoh chordata adalah
manusia, cacing acorn, ikan lancet, ikan paus pembunuh, katak, burung puyuh, kalkun,
lemur, beruk.
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LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4

BIOLAB 7
Tujuan
Siswa dapat membedakan ciri berbagai hewan Arthropoda yang dijumpai di lingkungan
Alat dan Bahan
1. Mikroskop
5. Larutan
8. Udang
11. Betalang
stereo
eter/kloroform
9. Laba-laba
12. Keluwing
2. Kapas
6. Pinset
13. Lipan
3. Kaca pembesar
7. Cawan petri
10. Papan bedah
4. Gunting
Cara Kerja
1. Ambillah udang dan letakkan di atas papan bedah. Amati bagian kepala, dada, dan ekor.
Catatlah organ yang-ditemukan di setiap daerah tersebut, kemudian gambarlah udang
tersebut beserta keterangannya.
2. Ulangi langkah iersebut untuk hewan belalang, laba-laba, keluwing, dan lipan. Untuk
hewan belalang, laba-laba, keluwing, dan lipan sebelum kalian amati biuslah terlebih
dahulu. Cara membiusnya sama seperti pada pengamatan cacing tanah (Biolab 9-5).
3. Setelah kalian mengamati hewan-hewan tersebut, isilah tabel hasil pengamatan berikut.

No

Karakteristik

1

Tubuh beruas-ruas
Tubuh dapat dibedakan atas
kepata, dada, dan perut
Tubuh terdiri atas sefalotoraks
(kepala bersatu dengan dada)
dan perut
Pada kepala terdapat:
a. antena
b. mata majemuk
c. mata tunggal
d. cakar racun
Alat gerak:
a. kaki
b. sayap
Letak kaki
Kaki beruas-ruas
Jumlah kaki:
a. 3 pasang
b. 4 pasang
c. 5 pasang
d. 10 pasang
e. > 10 pasang
Letak sayap
Jumlah sayap
a. 1 pasang
b. 2 pasang
Lubang-lubang kecil ditepi tubuh

2
3

4

5
6
7

8

9
10
11
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Udang

Belalang

Hewan
Labalaba

Keluwing

Lipan

o

Buatlah laporan kegiatan ini dan komunikasikan di depan kelas. Simpan sebagai bahan
evaluasi oleh guru.
Nama
Kelompok

:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4
BIOLAB 8 (non tatap muka)
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini, para siswa dapat mengklasifikasikan hewan Arthropoda yang
dijumpai di lingkungannya dan mengetahui peranannya.
Alat dan Bahan
1. Belalang,
2. jangkrik,
3. kecoak,
4. udang,

5. kepiting,
6. keluwin
g
7. labalaba,
8. kalajeng
king,

9. lalat,
10. nyamuk,
11. kutu
rambut,
12. semut,

13.
14.
15.
16.

kupu-kupu,
rajungan,
dan lipan,
jenis hewan yang ada di sekitar
kalian.

Cara Kerja
Perhatikan struktur tubuh dan kaki-kaki hewan yang kalian bawa, kemudian goIongkanlah
hewan-hewan tersebut ke dalam 4 (empat) kelompak. Termasuk kelompok apakah hewanhewan tersebut? Buatlah kunci determinasinya.
Pertanyaan:
o Di antara hewan-hewan tersebut, hewan apakah yang menguntungkan manusia?
1. . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . .

o

Di antara hewan-hewan tersebut, hewan apakah yang merugikan manusia?
1. . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . .

Nama
Kelompok
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:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4
BIOLAB 9 (non tatap muka)
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan siswa dapat menjelaskan tingkah laku Insecta
(serangga) yang dijumpai di lingkungannya.
Alat dan Bahan
Insecta dari lingkungan masing-masing
Cara Kerja
1. Pergilah ke kebun atau pekaranganmu masing-masing. Lakukan pengamatan terhadap
tingkah laku lnsecta. Boleh memilih salah satu dari beberapa topik berikut ini.
a.Perbedaan kecepatan semut mengenali sumber makanan daging dan gula. Letakkan
sekerat daging dan sesendok gula sama jauhnya dari sasang. Tunggu beberapa saat.
Laporkan.
b.Bagaimana tingkah laku semut memberi tahu temannya bahwa ada makanan dan
bergotong royong mengangkut makanan?
c. Bagaimana semut memelihara ternak berupa kutu daun? Bagaimana kegiatannya selama
memerah madu?
d. Apa yang terjadi jika pada semut yang berbaris didekatkan lidi yang ujungnya telah
digunakan untuk menusuk semut? Ada zat apa di ujung lidi tersebut? Coba ulangi
berkali-kali.
e.Warna bunga apakah yang paling menarik bagi Insecta? Buatlah beberapa bunga dari
plastik berwarna merah, kuning, puiih dan yang lainnya, dan berilah madu di
tengahnya. Letakkan bunga-bunga yang kalian buat itu di taman. Tunggu dan amati.
Gunakan jam atau stop watch untuk mengukur waktu. Catat basil pengamatanmu.
f. Bagaimana proses metamorfosis pada kupu-kupu? Carilah telur kupu-kupu, kemudian
amati perkembangan telur tersebut sampai menjadi kupu-kupu. langan lupa memberi
makan pada larva kupu-kupu tersebut. Catat basil pengamatanmu.
g.Bagaimana proses metamorfosis pada kepik emas? Carilah telur kepik emas, kemudian
amati perkembangan telur tersebut sampai menjadi kepik. langan lupa memberi malcan
selama proses perkembangan tersebut. Catat basil pengamatanmu.
2. Setiap siswa dapat mengadakan pereobaan sesuai dengan minat masing-masing. Buatlah
laporannya, tulis di kertas untuk dipamerkan di sekolah, tempelkan di majalah dinding
atau di dinding kelas kalian.

Nama
Kelompok

:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 3.4
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BIOLAB 10 (non tatap muka / diluar jam wajib)
Tujuan
Siswa dapat membedakan ciri berhagai hewan Echinodermata.
Alat dan Bahan
1. Botol berleher lebar yang besarnya sesuai hewan Echinodermata
2. Formaiin 5% (dapat dibeli di apotek)
3. Bintang laut, bintang ular, landak laut, mentimun iaut, dan lili laut
4. Ensiklopedia
Cara Kerja
1. Pergilah ke pantai yang dangkal, air jenih, tidak bergelombang.
2. Carilah biniang laut, bintang ular laut, landak laut, mentimun laut (teripang), clan lili laut.
3. Sediakan botol berleher lebar/stoples dari gelas atau plastik, yang besarnya disesuaikan
dengan binatang yang akan diawetkan; isi wadah ini dengan formalin 5% hingga bagian.
4. Masukkan hewan yang diperoleh ke daiam wadah; tiap jenis hewan dimasukkan ke daiam
wadah tersendiri. Hewan awetan ini dapat disimpan di sekolah untuk bahan praktikum
siswa.
5. Amati setiap sampel hewan tersebut, kemudian isilah tabef hasil pengamatan berikut ini
dengan tanda () untuk koiom yang sesuai.

No

1

a.
b.

o
2o
o
o
34 a.
b.

Karakteristik

Bintang
laut

Bintang
ular laut

Hewan
Landak
laut

Mentimun
laut

Lili
laut

Permukaan tubuh:
Halus
Kasar, ada bentukar seperti
duri
Bentuk tubuh:
Bulat
Gilik
Seperti tangan
Seperti tumbuhan
Simetri tubuh:
Bilateral
Radial
Mulut dilengkapi:
Tentakel
Gigi

6. Buatlah laporan hasil kegiatan ini dan komunikasikan di depan kelas. Setelah itu, simpan
sebagai bahan evaluasi oleh guru.
Nama
Kelompok
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:

INVERTEBRATA
Invertebrata atau Avertebrata adalah sebuah istilah yang diungkapkan oleh Chevalier
de Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata
mencakup semua hewan kecuali hewan vertebrata (pisces, reptil, amfibia, burung, dan
mammalia. Contoh invertebrata adalah serangga, ubur-ubur, hydra, cumi-cumi, dan
cacing. Invertebrata mencakup sekitar 97 persen dari seluruh anggota kingdom Animalia.
1. Cacing
Taenia solium
Nama Latin
Phylum
Sub Phylum
Ordo
Family
Genus
Species
Kelas
Nama Daerah

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Taenia solium
Platyhelminthes
Cyclophyllidea
Taeniidae
Taenia
Taenia solium
Cestoda
Cacing pita

Pernapasan: Tidak diketahui
Habitat: Semua cacing pita endoparasitic dan hampir semua cacing dewasa hidup
dalam saluran pencernaan vertebrata dan larva hidup pada jaringan vertebratata dan
invertebrata.
Pencernaan: Cestoda tidak memiliki usus dan menyerap nutriment melalui
permukaan umum tubuhnya.
Reproduksi: Cacing pita bersifat hermaphrodit. Organ reproduksi bervariasi pada
perbedaan kelompok. Tiap-tiap proglottid terdiri dari satu set komplit organ betina dan
jantan. Rupanya telur terbentuk dalam satu proglottid dibuahi oleh spermatozoa dari
proglottid yang sama, meskipun terjadi penggabungan diketahui antara proglottid pada
cacing yang sama dan pada cacing yang berbeda.
Peranan: Cacing pita, Taenia solium, biasanya parasit, yang dewasa hidup dalam
saluran pencernaan
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Ascaris lumbricoides
Nama Latin
: Ascaris lumbricoides
Phylum
: Aschelminthes
Sub Phylum
: Ordo
: Ascaroidea
Family
: Genus
: Ascaris
Species
: Ascaris lumbricoides
Kelas
: Nematoda
Nama Daerah
: Cacing gelang

Pernapasan: Adaptasi pernafasan dengan cara sistem enzim jelas terlihat pada
nematoda. Siklus kreb telah teridentifikasi pada beberapa nematoda, tetapi hal ini tidak
terdapat pada Ascaris. Oksidasi cytochrome-cytochrome tidak terdapat pada Ascaris,
meskipun terdapat sistem serupa. Respirasi Anaerobik karbohidrat melepaskan variasi
produk akhir dan beberapa nematoda melepaskan komplex yang mengagumkan lima
dan enam asam karbon yang sulit untuk dijelaskan. Penambahan oksigen pada
lingkungan mengurangi output asam organic, pada beberapa nematoda, asam memiliki
sedikit pengaruh pada yang lainnya, khususnya bentuk parasit seperti Ascaris.
Pernafasan detail dari jenis ini dipengaruhi beberapa sistem lain. Dalam tidak
terdapatnya siklus kreb atau substitusinya, nematoda tergantung pada pembebasan
energi anaerobik. Hal ini cenderung menjadi tergantung pada karbohidrat dan untuk
memfermentasikan mereka pada pola metabolik menyerupai fermentasi yang terlihat
pada tanaman. Hal ini khususnya cenderung untuk glycogen biji dan sangat tergantung
pada glycosis. Dan semua yang tersebut di atas, seperti yang didapat tetapi sebagian kecil
dari ketersediaan energi dari makanannya, harus memproses sejumlah besar material,
pengaruh ini kebiasaan dalam makan. Kelenturan metabolic yang dipelajari dalam
beberapa bentuk telah memperlihatkan gambaran penyesuaian yang telah banyak
dilakukan dengan sukses pada nematoda sebagai kelompok.
Habitat: Ascaris lumbricoides adalah cacing gelang parasit pada usus manusia.
Pencernaan: Sedikit, jika ada, pencernaan intracellular terjadi. Detail dari proses
pencernaan tidak diketahui baik. Ungkapan Microvilli thickly permukaan dalam usus
Ascaris, dan tonjolan secretory dapat terlihat pada phillum carnivorous, didiskusikan
lebih jauh. Beberapa nematoda adalah tumbuhan parasit dan lainnya phytophagus.
Proses makan pada Ascaris biasanya sangat cepat, dan material tertahan pada usus
selama beberapa menit. Tidak mungkin pencernaan terjadi pada sistem pencernaan
sendiri, dan terlihat jelas bahwa sejumlah besar makanan yang tidak tercerna tidak
terserap. Makanan tersimpan dalam dinding usus.
Reproduksi: Organ reproduksi pada jantan adalah gulungan single testis menyerupai
benang, dari mana vas deferens memanjang ke saluran yang lebih lebar, seminal vesicle;
ini diteruskan dengan pembuluh pendek muscular ejaculatory yang berlubang ke dalam
cloaca. Pada betina terdapat sistem reproduksi berbentuk Y. Masing-masing cabang Y
terdiri dari satu gulung ovary menyerupai benang yang bersambungan dengan saluran
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yang lebih besar, uterus. Uteri dari dua unit cabang ke saluran pendek muscular, vagina,
yang berlubang ke bagian luar melalui genital aperture atau vulva. Fertilisasi terjadi pada
uterus.
Peranan: Ascaris pathogenic pada manusia. Ketika sejumlah besar larva melewati
peradangan paru-paru dimulai dan penyamarataan pneumonia dihasilkan. Cacing
dewasa mungkin terdapat pada usus sejumlah besar sebagai gangguan pada usus dan
gejala gugup dapat terlihat sebagai hasil dari sekresi zat beracun oleh cacing. Untungnya
beberapa obat tersedia untuk dengan mudah menghilangkan cacing; yang terbaik dari
hal ini adalah piperazine citrate dan hexyl resorcinol. Ascaris pada dasarnya adalah
penyakit pada anak-anak di Amerika Serikat, tetapi persentase yang tinggi dari orangorang dewasa di beberapa negara lain dapat terinfeksi. Pelajaran di negara ini telah
terlihat bahwa gangguan terutama sekali pada keluarga dimana anak-anak dibiarkan
mengotori dengan tanah dekat rumah merera. Di bawah kondisi ini tanah banyak
mengandung telur embryo yang menemukan jalan menuju ke mulut anak-anakmelalui
tangan yang kotor. Infkesi dapat dicegah dengan mudah dengan menjalankan hidup
sehat.

Serangga

Kerajaan: Animalia
Filum:

Arthropoda

Upafilum: Hexapoda
Kelas:

Insecta
Linnaeus, 1758

Serangga (disebut pula Insecta) adalah kelompok utama dari hewan beruas
(Arthropoda) yang berkaki enam. Karena itulah mereka disebut pula Hexapoda. Serangga
ditemukan di hampir semua lingkungan kecuali di lautan. Kajian mengenai peri
kehidupan serangga disebut entomologi.
Lebih dari 800.000 spesies insekta sudah ditemukan. Terdapat 5.000 spesies bangsa
capung (Odonata), 20.000 spesies bangsa belalang (Orthoptera), 170.000 spesies bangsa
kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera), 120.000 bangsa lalat dan kerabatnya (Diptera),
82.000 spesies bangsa kepik (Hemiptera), 360.000 spesies bangsa kumbang (Coleoptera),
dan 110.000 spesies bangsa semut dan lebah (Hymenoptera).
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Serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Fosilfosilnya dapat dirunut hingga ke masa Ordovicius. Fosil kecoa dan capung raksasa
primitif telah ditemukan. Sejumlah anggota Diptera seperti lalat dan nyamuk yang
terperangkap pada getah juga ditemukan.
Metamorfosis pada Serangga
Hewan ini juga merupakan contoh klasik metamorfosis. Setiap serangga mengalami
proses perubahan bentuk dari telur hingga ke bentuk dewasa yang siap melakukan
reproduksi. Pergantian tahap bentuk tubuh ini seringkali sangat dramatis. Di dalam tiap
tahap juga terjadi proses "pergantian kulit" yang biasa disebut proses pelungsungan.
Tahap-tahap ini disebut instar. Ordo-ordo serangga seringkali dicirikan oleh tipe
metamorfosisnya.
Morfologi Serangga
Secara morfologi, tubuh serangga dewasa dapat dibedakan menjadi tiga bagian
utama, sementara bentuk pradewasa biasanya menyerupai moyangnya, hewan lunak
beruas mirip cacing. Ketiga bagian tubuh serangga dewasa adalah kepala (caput), dada
(thorax), dan perut (abdomen).
Evolusi Serangga
Serangga berevolusi dari invertebrata seperti cacing tanah (filum anelida) hingga
artrophoda, dan kemudian serangga.
3.Ubur-ubur

Chrysaora quinquecirrha
Ubur-ubur adalah sejenis binatang laut yang termasuk dalam kelas Scyphozoa.
Tubuhnya berbentuk payung berumbai, dapat membuat gatal pada kulit bila tersentuh.

Cumi-cumi

Mastigoteuthis flammea
Cumi-cumi adalah grup cephalopoda besar. Seperti semua cephalopoda, cumi-cumi
dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Akson besar cumi-cumi ini memiliki
diameter 1 mm. Cumi-cumi banyak digunakan sebagai makanan.
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Sotong
Sotong adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai maupun laut atau
danau. Hewan ini dapat ditemukan di hampir semua perairan yang berukuran besar baik
air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan
hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Sotong juga merupakan makanan
sejenis seafood.
Hewan invertebrata dari berbagai golongan yang bermanfaat bagi kehidupan
Gurita sering ditangkap untuk digunakan sebagai bahan makanan, dipelihara di
akuarium sebagai spesimen yang dipertontonkan, atau dipelihara sebagai hewan
peliharaan.
Mengapa banyak orang yang suka makan cumi-cumi, kerang, bekicot, keong atau
sotong? Alasannya cukup sederhana, di samping rasanya enak, ternyata hewan ini
memiliki kandungan protein yang tinggi. Bagaimana, pernahkah Anda memakannya?
Jika pernah, bagaimana rasanya? Hewan ini juga bisa dibudidayakan dan Andapun bisa
memelihara hewan ini seperti: tutut, bekicot atau keong dapat dipelihara di kolam.
Selain sebagai bahan makanan yang bergizi, cangkok hewan ini bisa dimanfaatkan untuk
membuat hiasan dinding, perhiasan wanita, atau dibuat kancing. Ada pula yang suka
mengumpulkan berbagai macam cangkang Mollusca untuk koleksi atau perhiasan.
Bahkan ada cangkang Mollusca yang digunakan untuk bahan mainan, seperti kuwuk.
Sejak abad ke-17 mutiara merupakan barang perhiasan mewah yang diburu kaum
jutawan dan harganya cukup mahal. Pernahkah Anda berpikir, darimana mutiara itu
dihasilkan? Mutiara dihasilkan dari tiram mutiara seperti Pinctada margaritifera dan
Pinctada mertensi dari kelas Pelecypoda (Bivalvia).
Mutiara ini ada yang dihasilkan secara alami, dan adapula yang dibudidayakan.
Saat ini banyak orang yang membudidayakan tiram untuk menghasilkan mutiara.
Caranya, benda asing (kerikil, pasir atau arang) dimasukkan diantara mantel dan
cangkok tiram. Ketika benda asing itu ada di tubuhnya, tiram berusaha mengeluarkan
dengan cara membungkusnya dengan lendir. Lendir ini akhirnya mengeras dan menjadi
mutiara. Mudah bukan? Jika Anda tertarik untuk membudidayakan mutiara, Anda dapat
mempelajari dari buku-buku yang khusus membahas budidaya ini. Silahkan Anda
mempelajari dan mencobanya.
Di samping menguntungkan, ternyata ada beberapa jenis Mollusca yang
merugikan. Misalnya keong mas adalah musuh para petani yang sering merusak
tanaman padi. Begitu pula bekicot Achatina fulica merupakan hama tanaman yang sulit
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diberantas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu, bagaimana agar jenis Mollusca
yang merugikan ini bisa bermanfaat bagi manusia

VERTEBRATA
Vertebrata adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki
tulang belakang. Tulang-tulang yang menyusun tulang belakang disebut vertebra.
Vertebrata adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata dapat
dimasukkan semua jenis ikan (kecuali remang, belut jeung, "lintah laut", atau hagfish),
katak, reptil, burung, serta hewan menyusui. Kecuali jenis-jenis ikan, vertebrata diketahui
memiliki dua pasang tungkai.
Vertebrata memiliki sistem otot yang banyak terdiri dari pasangan massa, dan juga
sistem saraf pusat yang biasanya terletak di dalam tulang belakang. Sistem respirasi
menggunakan insang atau paru-paru.
Amfibi
Amfibia atau amfibi (Amphibia), umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang
belakang (vertebrata) yang hidup di dua alam; yakni di air dan di daratan. Amfibia
bertelur di air, atau menyimpan telurnya di tempat yang lembab dan basah. Ketika
menetas, larvanya yang dinamai berudu hidup di air atau tempat basah tersebut dan
bernafas dengan insang. Setelah beberapa lama, berudu kemudian berubah bentuk
(bermetamorfosa) menjadi hewan dewasa, yang umumnya hidup di daratan atau di
tempat-tempat yang lebih kering dan bernafas dengan paru-paru.
Amfibia mempunyai ciri-ciri:
1. tubuh diselubungi kulit yang berlendir
2. merupakan hewan berdarah dingin (poikiloterm)
3. mempunyai jantung yang terdiri dari tiga ruangan yaitu dua serambi dan satu
bilik
4. mempunyai dua pasang kaki dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang
yang terdapat di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat
dan berenang
5. matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membrana niktitans yang
sangat berfungsi waktu menyelam
6. pernafasan pada saat masih kecebong berupa insang, setelah dewasa alat
pernafasannya berupa paru-paru dan kulit dan hidungnya mempunyai katup
yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam
7. berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang
jantan di luar tubuh induknya (pembuahan eksternal).
Untuk lebih jelas ciri-ciri amfibi lihat tabel berikut:
Penutup
tubuh
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kulit yang berlendir

Alat gerak

dua pasang kaki dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang
terdapat di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat
dan berenang.

Alat
pernafasan

pernafasan pada saat masih kecebong berupa insang, setelah dewasa alat
pernafasannya berupa paru-paru dan kulit dan hidung amfibi mempunyai
katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam.

Habitat

air dan darat

Suhu tubuh

tidak tetap, berubah-ubah mengikuti suhu lingkungannya (berdarah
dingin/poikiloterm)

Peredaran
darahnya

Tertutup

Alat
penglihatan

Mata dan matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membrana
niktitans yang sangat berfungsi waktu menyelam

Berkembang
biak

dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar
tubuh induknya (pembuahan eksternal)

Jantung

terdiri dari tiga ruangan yaitu dua serambi dan satu bilik

Contoh amfibia yang terdapat di Indonesia adalah bangsa sesilia (Caecilia), serta
bangsa kodok dan katak (Anura). Sesilia adalah semacam amfibia tidak berkaki yang
badannya serupa cacing besar atau belut. Satu lagi bangsa amfibia, yang tidak terdapat
secara alami di Indonesia, adalah salamander. Amfibia dari daerah bermusim empat ini
bertubuh serupa kadal, namun berkulit licin tanpa sisik.
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REPTIL

Tuatara, Sphenodon punctatus
Reptil adalah sebuah kelompok dari hewan vertebrata. Reptil adalah tetrapoda, dan
juga amniota (hewan yang embrionya dikelilingi oleh membran amniotik). Sekarang ini
mereka mewakili empat ordo:
Ordo Crocodylia (buaya dan alligator): 23 spesies
2. Ordo Rhynchocephalia (tuatara dari Selandia Baru): 2 spesies
3. Ordo Squamata (kadal, ular dan amphisbaenians {"worm-lizards"}): sekitar 7.600
spesies
4. Ordo Testudinata (kura-kura dan penyu): sekitar 300 spesies
1.

Burung

Superb Fairy-wren, Malurus cyaneus, juvenile

Burung gelatik batu Eropa, Parus major
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Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang
memiliki bulu dan sayap. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman dan dikenal sebagai
Archaeopteryx.
Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil
hingga burung unta, yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 –
10.200 spesies burung di seluruh dunia; sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di
Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas Aves.
Mamalia
Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama
dicirikan oleh adanya kelenjar susu, yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber
makanan anaknya; adanya rambut; dan tubuh yang endoterm atau "berdarah panas".
Otak mengatur sistem peredaran darah, termasuk jantung yang beruang empat. Mamalia
terdiri lebih dari 5.000 genus, yang tersebar dalam 425 keluarga dan hingga 46 ordo,
meskipun hal ini tergantung klasifikasi ilmiah yang dipakai.
Secara filogenetik, yang disebut Mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang
monotremata (seperti echidna) dan mamalia therian (berplasenta dan berkantung atau
marsupial)
Sebagian besar mamalia melahirkan keturunannya, tapi ada beberapa mamalia yang
tergolong ke dalam monotremata yang bertelur. Kelahiran juga terjadi pada banyak
spesies non-mamalia, seperti pada ikan guppy dan hiu martil; karenanya melahirkan
bukan dianggap sebagai ciri khusus mamalia. Demikian juga dengan sifat endotermik
yang juga dimiliki oleh burung.
Monotremata tidak memilki puting susu, namun tetap memiliki kelenjar susu.
Artinya, monotremata memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelas Mamalia. Perlu
diketahui bahwa taksonomi yang sering digunakan belakangan ini sering menekankan
pada kesamaan nenek moyang; diagnosa karakteristik sangat berguna dalam identifikasi
asal usul suatu makhluk, tapi misal ada salah satu anggota Cetacea ternyata tidak
memiliki karakteristik mamalia (misal, berambut) ia akan tetap dianggap sebagai
mamalia karena nenek moyangnya sama dengan mamalia lainnya.
Mamalia memiiki tiga tulang pendengaran dalam setiap telinga dan satu tulang
(dentari) di setiap sisi rahang bawah. Vertebrata lain yang memiliki telinga hanya
memiliki satu tulang pendengaran (yaitu, stapes) dalam setiap telinga dan paling tidak
tiga tulang lain di setiap sisi rahang.
Mamalia memliki integumen yang terdiri dari tiga lapisan: paling luar adalah
epidermis, yang tengah adalah dermis, dan paling dalam adalah hipodermis. Epidermis
biasanya terdiri atas tiga puluh lapis sel yang berfungsi menjadi lapisan tahan air. Sel-sel
terluar dari lapisan epidermis ini sering terkelupas; epidermis bagian paling dalam sering
membelah dan sel anakannya terdorong ke atas (ke arah luar). Bagian tengah, dermis,
memiliki ketebalan lima belas hingga empat puluh kali dibanding epidermis. Dermis
terdiri dari berbagai komponen seperti pembuluh darah dan kelenjar. Hipodermis
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tersusun atas jaringan adiposa dan berfungsi untuk menyimpan lemak, penahan
benturan, dan insulasi. Ketebalan lapisan ini bervariasi pada setiap spesies.

MODUL KD. 4.1
Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen
ekosistem, perubahan materi dan energi serta
peranan manusia dalam keseimbangan
ekosistem
Kompetensi dasar : 4.1. Siswa mampu mendeskripsikan peran komponen
ekosistem dalam aliran energi dan daur
biogeokimia serta pemanfaatan komponen
ekosistem bagi kehidupan.
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Indikator:
1. Menguraikan komponen ekosistem tertentu
2. Mendeskripsikan hubungan antara komponen biotik, dan abiotik serta biotik dan biotik
lainnya
3. Menganalisis jika terjadi ketidakseimbangan hubungan antar komponen (karema faktor
alami dan akibat perbuatan manusia)
4. Menjelaskan mekanisme aliran energi pada ekosistem terumbu karang laut dalam
5. Menganalisis kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan jika salah satu komponen
musnah

Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
Pertemuan : 12, 13, dan 14 (6 X 45’)
Uraian Materi
1. Pengertian Ekosistem
Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu
tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan
hidup yang saling mempengaruhi.
Ekosistem adalah suatu unit ekologis yang terdiri dari komponen-komponen biotik
dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu proses energetika, daur materi, serta
produktivitas. Hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan
pengurai dalam suatu lingkungan membentuk pola interaksi yang meliputi rantai
makanan, piramida makanan, daur energi, dan daur zat hara.
2. Komponen Ekosistem
Komponen penyusun ekosistem terdiri atas dua macam, yaitu komponen biotik
dan abiotik.
1. Komponen biotik
Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup
Komponen biotik dalam suatu ekosistem membentuk komunitas.
Berdasarkan caranya memperoleh makanan di dalam ekosistem, organisme
anggota komponen biotik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
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a. Produsen, yang berarti penghasil. Dalam hal ini, produsen berarti organisme
yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Yang termasuk dalam
kelompok ini adalah tumbuha hijau atau tumbuhan yang mempunyai klorofil.
Di dalam ekosistem perairan, komponen biotik yang berfungsi sebagai
produsen adalah berbagai jenis alga dan fitoplankton.
b. Konsumen, yang berarti pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat
menghasilkan zat makanan sendiri tetapi menggunakan zat makanan yang
dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat
makanan dari tumbuhan hijau adalah herbivora. Oleh karena itu, herbivora
sering disebut konsumen tingkat pertama. Karnivora yang mendapatkan
makanan dengan memangsa herbivora disebut konsumen tingkat kedua.
Karnivora yang memangsa konsumen tingkat kedua disebut konsumen tingkat
ketiga dan seterusnya.
c. Dekomposer atau Pengurai. Dekomposer adalah komponen biotik yang
berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah
mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya organisme
pengurai, unsur hara dalam tanah yang telah diserap oleh tumbuhan akan
diganti kembali, yaitu berasal dari hasil penguraian organisme pengurai.
2. Komponen Abiotik
Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup dalam suatu ekosistem.
Lingkungan abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu
lingkungan.
Komponen abiotik banyak ragamnya, antara lain:
a. Tanah
b. Air
c. Udara
d. Suhu
e. Cahaya
f. Iklim
3. Hubungan Antara Komponen Ekosistem
Didalam ekosistem, komponen biotik dan abiotik merupakan komponen pokok
ekosistem yang dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antara komponen biotik
dengan abiotik saling mempengaruhi. Hubungan antarkomponen dalam ekosistem
tersebut disebut hubungan ekologi.
a. Pengaruh Komponen Abiotik terhadap Komponen Abiotik
Banyak kasus di sekitar kita yang menunjukkan bahwa komponen abiotik sangat
berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan yang ada di atasnya. Air,
kelembapan udara, cahaya matahari, gaya gravitasi maupun suhu lingkungann
merupakan komponen abiotik yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan
organisme
1) Pengaruh Air terhadap Organisme
Keberadaan air dalam setiap ekosistem sangat menentukan kelangsungan
hidup semua organisme yang ada di dalamnya. Kandungan airdi berbagai
lingkungan berbeda.
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Oleh karena itu, pada kondisi lingkungan yang kandungan airnya berbeda
akan ditemukan jenis tumbuhan yang berbeda.
2) Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Organisme
Cahaya matahari merupakan sumber energi primer. Energi cahaya matahari
oleh produsen atau tumbuhan hijau digunakan untuk fotosintesis. Tanpa
cahaya matahari, tumbuhan hijau tidak mungkin melakukan fotosintesis. Itu
berarti tidak mungkin tersedia makanan bagi tubuhan maupun organisme lain.
Di samping itu, cahaya matahari juga sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan tumbuhan.
b. Pengaruh Faktor Biotik Terhadap Abiotik
1) Pengaruh Cacing Tanah Terhadap Kesuburan Tanah
Cacing tanah adalah hewan tidak berangka dan berbentuk bulat panjang amat
menjijikkan. Namun, hewan tersebut mempunyai peranan yang besar dalam
membantu menjaga kesuburan tanah. Cacing tanah biasa hidup di tanah yang
basah atau di bawah pohon yang banyak mengandung humus. Jejaknya di
dalam tanah menyebabkann terbentuknya lubang yang menimbulkan rongga
udara dalam tanah. Dari dalam lubang tempat tinggalnya itulah akan keluar
gundukan tanah. Makan cacing adalah sisa umbuhan. Sisa tumbuhan tersebut
akan dihancurkan dengan alat pencernaannya yang telah berkembang cukup
baik. Berkat kerja cacing tanah, sisa tumbuhan dihancurkan.
Dengan demikian pengaruh cacing tanah terhadap tanah amat jelas,yaitu
sebagai berikut:
)a Membantu menghancurkan sampah sehingga mengembalikan hara ke
dalam tanah.
)b Menjadikan pengudaraan tanah menjadi lebih baik karena jejak cacing
menyebabkan terbentuknya rongga udara dalam tanah
)c Menyuburkan dan menggemburkan tanah karena adanya pengudaraan dan
pembongkaran sampah

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 4.1
Tujuan:
Mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman jagung.
Alat dan Bahan:
1. Pot tanah
2. Tanah
3. Biji jagung
Sebelum kalian melakukan eksperimen, coba tentukan terlebih dahulu:
1. Bagaimana rumusan masalahnya?
2. Tentukan apa yang termasuk dalam:
a. variabel bebas
b. variabel terikat
c. variabel terkendali
3. Bagaimanakah rumusan hipotesisnya?
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Cara Kerja
- Isi pot A dan B dengan tanah gembur dari kebun; jika kurang gembur, campur dengan
kompos humus dengan perbandingan tanah : humus = 3 : 1
- Letakkan 3 biji jagung ke dalam pot, timbuni dengan tanah hingga 2 cm. jangan terlalu dalam
agar biji jagung dapat tumbuh.
- Siram dengan air setiap hari agar tanah tetap lembap, tetapi jangan terlalu becek agar biji
tidak membusuk.
- Jika biji sudah tumbuh, letakkan pot A di tempat yang terkena cahaya matahari secara
langsung, sedangkan pot B di tempat teduh (tidak terkena cahaya matahari langsung). Setiap
hari diperiksa dan dijaga agar tanah di dalam pot tetap lembap; juga usahakan agar tidak
dimakan binatang.
- Seminggu kemudian, ukur tinggi tanaman di pot A, kemudian cari rata-ratanya; ukur pula
tanaman di pat B, kemudian cari rata-ratanya.
- Tanaman di pot yang mana yang lebih tinggi? Mengapa?
- Tanaman akan tumbuh memanjang jika kekurangan sinar, tetapi lama-kelatnaan akan mati.
Mengapa?
- Apa fungsi cahaya matahari bagi tanaman? Hasil kegiatan dapat dipamerkan, diseminarkan,
atau disimpan untuk portofolio.
Nama
Kelompok

:
:

.4 Keseimbangan Ekosistem
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya.Dunia
merupakan suatu lingkungan hidup atau ekosistem yaitu suatu sistem memberi dan
menerima diantara tumbuhan, hewan, dan lingkungan.
Ekosistem yang sehat pada dasarnya bersifat stabil. Ekosistem tersebut
mendukung kehidupan banyak jenis tumbuhan, herbivora, dan karnifora. Dengan
demikian terdapat banyak lintasan daur materi dan energi .
Meskipun demikian ekosistem atau komunitas yang stabil (seimbang) tidaklah
bersifat statis .Artinya, selalu terjadi perubahan- perubahan alamiah atau bersifat
dinamis. Perubahan- perubahan alamiah terjadi secara terus- menerus. Organisme
dilahirkan, tumbuh, berkembang biak dan akhirnya mati. Dalam ekosistem seimbang,
tidak ada satu jenis makhluk hidup yang berkembang biak dengan sangat pesat
sehingga mendominasi yang lain. Bahkan walaupun lingkungan fisik baik dan
makanan berlimpah, kebanyakan populasi hewan tidak terus-menerus tumbuh tanpa
batas. Selain itu keseimbanagan itu juga diciptakan oleh organisme itu sendiri.
Organisme itu salaing mengendalikan populasi organisme yang lain.Akibatnya terjadi
penurunan dan kenaikan yang seimbang.
.5 Faktor- faktor Penyebab Gangguan Keseimbangan
Di dalam ekosistem selalu terjadi interaksi diantara komponen-komponen itu.
Keseimbanagn ekosistem
dapat terjadi apabila terjadi perubahan berupa
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pengurangan fungsi komponen itu atau hilangnya sebagian komponen yang dapat
menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem . Misalnya masuknya bahan
pencemaryang melebihi daya toleransi yang dapat mengakbatkan koponen-komponen
ekosistem tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Selain bahan pencemar terdapat beberapa faktor pengganggu yaitu:
a. Faktor pengganggu alami
Gangguan ini berasal dari alam yang dapat menagakibatkan terganggunya
ekosistem yaitu : banjir, gempa bumi, tanah longsor, kemarau panjang, angin
topan, tsunami, dll.
b. Faktor pengganggu buatan
Gangguan ini berasal dari aktivitas manusia misalnya ; Pembukaan lahan,
penebangan hutan, pembakaran hutan, pembuanagan limbah beracun
ke
lingkungan, pertanian tidak ramah lingkungan,dan memberantas hama dengan
bahan kimia.
Ekosistem yang telah rusak dapat memperbaiki dirinya sendiri menuju ekosistem
yang seimbang. Lamanya pemulihan ini tergantung dari besar kecilnya kerusakan
yang dialami oleh suatu eksistem . Tahap pemulihan ini dikenal dengan suksesi.
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 4.1
BIOLAB (non tatap muka / diluar jam wajib)
Tujuan
Siswa dapat meramalkan kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem beserta akibatnya.
Alat dan Bahan
Kertas dan pulpen
Cara Kerja
1. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok:
2. Setiap kelompok membuat makalah dengan permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana akibatnya jika di suatu ekosistem yang luas, produser tidak dapat
hidup karena pencemaran?
b. Apa yang akan terjadi jika hutan banyak ditebangi untuk pertanian dan
permukiman?
c. Apa yang akan terjadi jika semua pengurai mati?
3. Pembahasan hendaknya dikaitkan dengan rantai makanan dan daur biogeokimia.
4. Selanjutnya, adakan diskusi kelas dengan membacakan hasil diskusi kelompok masingmasing. Setiap kelompok dapat menanggapi hasil diskusi kelompok yang lain serta
memberikan saran-saran perbaikan. Pada akhir diskusi, buatlah hasil diskusi kelas dalam
bentuk naskah!
Hasil diskusi kelompok dan kelas dalam bentuk naskah yang telah diperbaiki dapat
ditempelkan di dinding kelas atau pada majalah dinding sekolah.

.6 Mekanisme aliran energi pada ekosistem
Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke
bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen
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primer, konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba di dalam tanah. Siklus ini
berlangsung dalam ekosistem.
Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Energi
diperoleh organisme dari makanan yang dikonsumsinya dan dipergunakan untuk
aktivitas
hidupnya.
Cahaya matahari merupakan sumber energi utama kehidupan. Tumbuhan
berklorofil memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Organisme yang
menggunakan energi cahaya untuk merubah zat anorganik menjadi zat organik
disebut kemoautotrof . Organisme yang menggunakan energi yang didapat dari reaksi
kimia
untuk
membuat
makanan
disebut
kemoautotrof.
Energi yang tersimpan dalam makanan inilah yang digunakan oleh konsumen
untuk aktivitas hidupnya. Pembebasan energi yang tersimpan dalam makanan
dilakukan
dengan
cara
oksidasi
(respirasi)
Golongan organisme autotrof merupakan makanan penting bagi organisme
heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri misalnya
manusia, hewan, dan bakteri tertentu. Makanan organisme heterotrof berupa bahan
organik yang sudah jadi.
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 4.1

Tujuan
Membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan di suatu lingkungan yang diamati.
Alat dan Bahan
Kertas dan pulpen
Cara Kerja
1. Pergilah ke kebun sekolah, atau kebun dekat sekolah, atau ke kolam.
2. Amati berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang ada, kemudian catatlah nama
setiap spesies hewan dan tumbuhan yang kafian dapatkan (boleh menggunakan nama
daerah, atau kalau tidak tahu namanya, beriiah simbol atau kode, misal hewan I,
hewan 11, tumbuhan IV, tumbuhan V).
3. Buatlah rantai makanan yang ada di kebun atau kolam tersebut.
4. Buatlah jaring-jaring makanannya.
5. Ceritakan dengan kata-katamu sendiri, bagaimana aliran energi berlangsung di kebun
atau di kolam tersebut.
6. Laporkan hasil pengamatanmu dan adakan pameran di sekolahmu; setiap siswa boleh
mengamati kebun berbeda sehingga diperoleh laporan yang berbeda.
Selain kebun atau kolam, boleh juga siswa yang lain melaporkan hasil pengamatannya tentang
sawah, tepi sungai, akuarium, pantai, dan hutan. Hal yang terpenting setiap siswa mencoba
membuat dan melaporkan hasilnya untuk pameran di sekolah

.7 Daur Biogeokimia
Daur biogeokimia dalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah
melalui organisme sebagai perantara dan kemudian senyawa ini kembali ke
lingkungan fisiknya. Selama daur berlangsung senyawa ini akan mengalami sintesis.
Senyawa ini di dalam perpindahannya, disamping melalui organisme, juga melalui
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tanah atau air. Diantara sekian banyak senyawa yang mengalami peristiwa ini hanya
beberapa yang penting yang akan dibahas pada topik berikutnya .
.8 Daur Air
Siklus hidrologi menjelaskan beberapa perubahan dari bentuk air yang
bersirkulasi dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Beberapa bagian dari
siklus ini, seperti hujan ataupun aliran permukaan / limpasan permukaan (run-off),
sangatlah kita kenal, tetapi hal-hal lain dari siklus ini seperti keberadaan air tanah dan
perkolasi (aliran air di permukaan dan dalam tanah), juga sangat penting untuk kita
perhatikan.
Secara garis besar, siklus hidrologi bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar. Siklus air di Alam
Saat terjadinya hujan, air dapat masuk ke dalam tanah (infiltrasi)
atau mengalir di permukaan tanah (limpasan permukaan / surface run-off). Air
dalam tanah yang terikat oleh pori-pori dan mineral tanah, ada yang dapat
dimanfaatkan oleh tanaman sebagai air tersedia, menguap dari permukaan tanah
atau mengalir di permukaan atau ke dalam tanah (perkolasi), dan tersimpan dalam
tanah sebagai air tanah.
9. Daur Karbon
Di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0.03%. Sumber-sumber CO2 di
udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran
batubara, dan asap pabrik.
Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan
menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk
berespirasi.
Hewan dan tumbuhan yang mati, dalam waktu yang lama akan membentuk
batubara di dalam tanah. Batubara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang
juga menambah kadar C02 di udara.
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Di ekosistem air, pertukaran C02 dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung.
Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang akan terurai
menjadi ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang
memproduksi makanan untuk diri mereka sendiri dan organisme heterotrof lain.
Sebaliknya, saat organisme air berespirasi, COz yang mereka keluarkan menjadi
bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air adalah seimbang dengan jumlah C02 di air.

Gambar. Siklus Karbon dan Oksigen di Alam
Aliran karbon di dalam ekosistem bersamaan dengan aliran energi. Dari seluruh a
di bumi, karbon yang terlibat aktif dalam sirkulasi karbon di biosfer kurang lebih 1 %.
Selebihnya, tersimpan sebagai karbon anorganik dalam bahan bakar fosil.
10. Daur Nitrogen
Gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu 80% dari udara. Nitrogen bebas
dapat ditambat/difiksasi terutama oleh tumbuhan yang berbintil akar (misalnya jenis
polongan) dan beberapa jenis ganggang. Nitrogen bebas juga dapat bereaksi dengan
hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat/ petir.
Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonia (NH3), ion
nitrit (N02- ), dan ion nitrat (N03- ).
Beberapa bakteri yang dapat menambat nitrogen terdapat pada akar Legum dan
akar tumbuhan lain, misalnya Marsiella crenata. Selain itu, terdapat bakteri dalam
tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yakni Azotobacter sp. yang
bersifat aerob dan Clostridium sp. yang bersifat anaerob. Nostoc sp. dan Anabaena sp.
(ganggang biru) juga mampu menambat nitrogen.
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Gambar. Siklus Nitrogen di Alam
Nitrogen yang diikat biasanya dalam bentuk amonia. Amonia diperoleh dari hasil
penguraian jaringan yang mati oleh bakteri. Amonia ini akan dinitrifikasi oleh bakteri
nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus sehingga menghasilkan nitrat yang akan
diserap oleh akar tumbuhan. Selanjutnya oleh bakteri denitrifikan, nitrat diubah
menjadi amonia kembali, dan amonia diubah menjadi nitrogen yang dilepaskan ke
udara. Dengan cara ini siklus nitrogen akan berulang dalam ekosistem.
11. Daur Sulfur
Sulfur anorganik sebagian besar terdapat dalam bentuk sedimen. Di atmosfer
sulfur ditemukan dalam bentuk SO2 sebagai hasil pembakaran bahan-bahan yang
mengandung sulfur, seperti batubara dan minyak bumi.
Daur sulfur tersebut adalah :
a. Oksidasi sulfur menjadi sulfat oleh Thiobacillus, Arthrobacter dan Bacillus
2H2S + O2  2S + 2H2O
2S + 2H2O + 3O2  2SO42- + 4H+
S2O32- + H2O + 2O2  2SO42- + 2H+
b. Reduksi Sulfat menjadi sulfida (S2-) oleh Desulphovibrio desulphuricans
2SO42- + 4H2  S2- + 4H2O
12. Daur Pospor
Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik (pada
tumbuhan dan hewan) dan senyawa fosfat anorganik (pada air dan tanah).
Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer
(pengurai) menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau
air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat banyak
terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk
fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan
diserap oleh akar tumbuhan lagi. Siklus ini berulang terus menerus.
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Gambar. Siklus Fosfor di Alam
13. Peran Mikroorganisme / Organisme dalam berbagai Daur Biogeokimia
Di dalam berbagai daur biokimia mikroorganisme memegang peranan penting
Misalnya saja dalam siklus nitrogen pada mineralisasi nitrogen (menguraikan
tubuhmakhluk hidup yang mati menjadi nitrogen), nitrifikasi (mikroorganisme
mengubah nitrat menjadi nitrit), denitrifikasi ( mikroorganisme mengubah nitrit
menjadi amonia (NH3)),imobilisasi nitrogen , dan reduksi nitrat, fiksasi nitrogen.
Kemudian juga dalam siklus karbon misalnya pemasukan karbon organik ke tanah
,dimana bangkai diuraikan dan dilepasnya sejumlah CO2 ke udara.mineralisasi dan
dekomposisi residu, dan sebagai pengurai membentuk bahan-bahan organik tanah
dan humus, dll.
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MODUL KD. 4.2
Standar kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen
ekosistem, perubahan materi dan energi serta
peranan manusia dalam keseimbangan
ekosistem
Kompetensi Dasar : 4.2. Menjelaskan Keterkaitan Antara Kegiatan
Manusia Dengan Masalah / Pencemaran
Lingkungan Dan Pelestarian Lingkungan
Indikator:
1. Menyebutkan Faktor Penyebab Terjadinya Perusakan Lingkungan
2. Membuat Usulan Pemecahan Masalah Kerusakan Lingkungan
3. Menilai Kondisi Masalah Lingkungan Daerah
4. Mengenali Perilaku Manusia Yang Tidak Ramah Lingkungan
5. Memberikan Contoh Bahan- Bahan Polutan
6. Menjelaskan Dampak Suatu Bahan Polutan Terhadap Kelangsungan
7. Menjelaskan Tentang Hidup Beretika Lingkungan
8. Menjelaskan Cara Pelestarian Lingkungan
Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
Pertemuan : 15 dan 16 (4 X 45’)
Uraian materi
Faktor Penyebab Terjadinya Perusakan Lingkungan
Perusakan lingkungan
di sebabkan karena faktor Alam, seperti kebakaran
hutan di musim kemarau, letusan gunung merapi, gempa bumi, banjir, dan sebagainya.
Dalam kontek pengelolaan lingkungan hidup permasalahan lingkungan muncul
adalah akibat kebijakan pembangunan yang terlalu menitik beratkan pada pertumbuhan
ekonomi serta akibat ulah manusia selain terjadi secara alamiah. Dampak negatif yang
dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat antara lain :
1. Pencemaran akibat aktivitas industri dan transportasi, baik limbah cair, bahan
beracun berbahaya (B3), CO2 dari kendaraan bermotor.
2. Makin bertambahnya luas lahan kritis karena pertambahan jumlah penduduk
yang tidak terkendali, menyebabkan penurunan produksi, erosi, banjir,
sedimentasi dan kekeringan.
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3. Plasma nutfah, flora dan fauna langka dan penting terancam punah.
4. Muncul lingkungan kumuh dan masalah sosial baru diperkotaan akibat
urbanisasi.
5. Kemampuan kelembangaan masih sangat terbatas, terutama koordinasi antar
sektor, antar daerah maupun antar golongan masyarakat dalam menyelesaikan
masalah lingkungan hidup di lapangan.
6. Perangkat hokum, sumberdaya manusia dan peran masyarakat masih sangat
lemah.
7. Kerusakan terjadi sebagian besar pada hutan mangrove dan terumbuh karang.
8. Konversi lahan subur menjadi fungsi lain yang tidak sesuai.
9. Informasi sumberdaya alam dan lingkungan relatif masih sangat kurang.
Pemecahan Masalah Kerusakan Lingkungan
Pengelolaan lingkungan adalah upaya sadar untuk memelihara atau dengan
memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan sebaikbaiknya Upaya dimaksud oleh pemerintah utamanya pemerintah provinsi
dituangkan secara formal kedalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan
daerah mulai dari dokumen perencanaan paling makro yaitu Pola Dasar
Pembangunan Daerah (Poldas) yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut menjadi
Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Strategis (Renstra) masingmasing lembaga atau instansi.
Berdasarkan pola dasar pembangunan daerah, kebijakan dan program dalam rangka
memecahkan masalah lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Kebijakan
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Pemilihan lokasi pembangunan yang sesuai dengan pola tata ruang yang
menserasikan tata guna tanah, tata guna air dan sumberdaya lain berdasarkan
sifat fisik, kimia, biologi dan social.
Reduksi limbah melalui efesiensi produksi industri, pertambangan dan energi,
transportasi, perumahan dan lainlain.
Pengolahan limbah melalui pemngendalian bahan pencemar, pembangunan
ruang terbuka hijau atau taman, pengaturan angkutan / transportasi yang efisien
dan efektif.
Penegakan hokum, law enforcement.
Penetapan baku mutu lingkungan untuk evaluasi dampak setiap kegiatan
pembangunan
Rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui
pendekata pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu serta pelestarian
plama nutfah yang penting.
Pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat dan kemampuan
sumberdaya manusia.

B. Program Pembangunan
Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan pembangunan
lingkungan hidup dikembangkan enam program pokok dan sembilan program
penunjang.
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1. Program pokok meliputi :
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Program pembinaan daerah pantai. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan pelestarian fungsi ekosistem pantai dan laut, mengendalikan
kerusakan lingkungan pantai dan laut sera meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam mengelola pantai dan laut melalui berbagai kegiatan : tata
ruang, kelembagaan, rahabilitasi pantai danterumbu karang, pembangunan
desa miskin, pengembangan usaha dan penelitian ekosistem dan social
ekonomi.
Program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (aparatur pemerintah dan
masyarakat) dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga dapat mendukung
pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang terkait dalam program ini antara
lain : pengembangan kelembagaan lingkungan hidup dan masyarakat urban;
pengembangan Pusat Studi Lingkungan; pengembangan program pendidikan
pasca sarjana ilmu lingkungan; penyempurnaan prosedur pelaksanaan
AMDAL; peningkatan kesadaran masyarakat dan LSM sebagai kontrol
pembangunan; pengembangan system komnikasi; penetapan baku mutu.
Program penyelamatan hutan, tanah dan air, bertujuan untuk melestarikan
fungsi dan kemampuan sumberdaya alam melalui kegiatan : system
pengelolaan hutan yang berkelanjutan; pengelolaan kawasan hutan lindung
dan suaka alam; Pengembangan hutan dan taman nasional Gunung Rinjani;
Penangkaran flora dan fauna penting dan langka; penanggulangan kebakaran
hutan.
Program rehabilitasi lahan kritis, bertujuan mengembalikan fungsi hutan agar
memberikan peluang dan kesempatan kerja, menurunkan tingkat erosi,
meningkatkan produkstivitas lahan dan pendapatan petani.
Program pengendalian pencemaran lingkungan, untuk mengurangi
kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan air, tanah dan udara yang
disebabkan oleh peningkatan pembangunan. Kegiatan yang terkait dalam
program ini antara lain : pengendalian bahan pencemar udara, tanah dan air;
pembangunan fasilitas instalasi pengolahan limbah rumah tangga dan
industri; penerapan baku mutu lingkungan sesuai dengan kemampuan
institusi pemantau; pengembangan jaringan pencemaran lingkungan;
pengendalian dan penanggulangan pencemaran laut.
Program Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya daratan bertujuan untuk
meningkatkan jumlah dan mutu informasi pengembangan neraca sumberdaya
alam dan lingkungan untuk mengetahuidaya dukung lingkungan.

2. Program Penunjang.
Program penunjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pokok dalam
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program pembangunan lingkungan hidup,
antara lain :
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a. Program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup,
b. Program pemukiman perambah hutan, untuk memukimkan masyarakat atau
penduduk yang tinggal dikawasan hutan tetap yaitu hutan lindung, hutan
suaka, dan hutan produksi serta pembinaan terhadap masyarakat disekitar
kawasan hutan.
c. Program penerapan dan pengembangan hokum lingkungan hidup, untuk
menetapkan kepastian hukum, rasa aman dan mengayomi masyarakat.
d. Program pengembangan informasi lingkungan.
e. Program pemukiman dan pengembangan pemuda, sebagai pelopor dan
penggerak pembangunan yang berwawasan lingkungan.
f. Program peranan wanita, untuk meningkatkan peran serta wanita dalam
pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
g. Program pengembangan meteorology dan geofisika, untuk meningkatkan
dan mengembangkan informasi dalam penmgendalian pencemaran udara.
h. Program penataan ruang, untuk menyusun dan mengembangkan pola tata
ruang yang dapat menyerasikan berbagai kegiatan pemanfaatan air, tanah dan
sumberdaya alam sehingga meningkatkan efesiensi dan nilai guna lahan serta
pelestarian fungsi lahan.
i.
Program penataan pertanahan, untuk mengupayakan peningkatan dan
pengembangan system pengelolaan pertanahan yang terpadu sehingga
pemanfaatannya sesuai dengan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup.

Perilaku Manusia Yang Tidak Ramah Lingkungan
Perubahan lingkungan karena perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan
contohnya adalah penebangan hutan , pembangunan pemukiman, intensifikasi pertanian.
Penebangan hutan secara liar dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air.
Akibatnya, daya dukung hutan menjadi berkurang. Pengundulan hutan juga dapat
menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Akibat lain adalah munculnya harimau, babi
hutan , dan ular di permukiman penduduk karena habitat asli hewan tersebut semakin
sempit.
Pembangunan permukiman pada daerah yang subur merupakan salah satu
tuntunan kebutuhan papan. Akan tetapi, tindakan ini dapat memicu timbulnya persoalan
lain yang lebih serius. Semakin padat populasi manusia, lahan yang semula produktif
dapat menjadi tidak atau kurang produktif lagi.
Pembangunan jalan di kampung dan desa dengan cara betonisasi menyebabkan air
sulit masuk kedalam tanah. Akibatnya, daerah tersebut mudah mengalami banjir jika
hujan yang lebat. Selain itu, tumbuhan di sekitar di daerah sekitarnya menjadi
kekurangan air sehingga tumbuhan tidak efektif melakukan fotosintesis. Akibat lebih
lanjut, kita merasakan keadaan lebih panas akibat tumbuhan tidak dapat secara optimal
memanfaatkan karbondioksida.
Penerapan intensifikasi pertanian dengan panca usaha tani di satu sisi
meningkatkan produksi, sedangkan di sisi lain dapat merugikan. Misalnya, penggunaan
pupuk dan pestisida dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Contoh lainnya,
pemakaian bibit unggul dalam sistem pertanian monokultur dapat mengurangi keaneka
ragaman. Dalam sistem pertanian monokultur, suatu kawasan lahan hanya di tanami
dengan satu macam tanaman. Dengan sistem ini, ekosistem dalam keadaan tidak stabil
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sehingga keseimbangan ekosistem sulit di peroleh. Dampak yang lain akibat penerapan
sistem ini adalah terjadinya ledakan populasi hama.
Contoh Bahan- Bahan Polutan
Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran di sebut polutan. Suatu zat
di katakan polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal serta berada pada waktu
dan tempat yang tidak tepat. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,003% di udara
bermanfaat bagi tumbuhan, tetapi lebih tinggi dari 0,003% dapat memberikan efek
merusak.
Polutan dapat bersifat merusak untuk sementara, yaitu jika setelah bereaksi
dengan zat di lingkungan menjadi tidak merusak lagi. Polutan juga dapat merusak dalam
jangka waktu lama. Contohnya, timbel (Pb) tidak merusak jika kosentrasinya rendah.
Akan tetapi, dalam jangka waktu yang lama, Pb terakumulasi dalam tubuh sampai ke
tingkat yang merusak.
Dampak Suatu Bahan Polutan Terhadap Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup
1. Pada aktivitas manusia, manusia selalu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
berbagai cara yang dapat mengubah kondisi lingkungan dan berdampak negatif
yaitu berupa terganggunya keseimbangan lingkungan
2. Makluk hidup memerlukan lingkungan biotic dan abiotik yang spesifik. Jika
lingkungan disekitarnya tercemar, akan menimbulkan gangguan
3. Pencemaran akibat aktivitas industri dan transportasi, baik limbah cair, bahan
beracun berbahaya (B3), CO2 dari kendaraan bermotor.

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
KD 4.2
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengaruh detergen
terhadap gerak operkulum ikan
Alat dan Bahan
1. Stoples
3. Detergen
2. Air
4. Ikan (boleh ikan sungai, mas, atau mujair)

Cara Kerja
1. Sediakan 2 (dua) buah stoples (stoples A dan B). Isi dengan air bersih (boleh air sumur)
yang sama banyaknya (misal hingga 2l3 bagian).
2. Beri stoples B 1/2 sendok teh detergen bubuk. Aduk hingga merata: Staples A tidak diber
bahan peracemar:
3. Masukkan satu ekor ikan ke A dan satu ekor ikan ke 8 (kedua ikan itu sejenis dan sama
besarnya); biarkan terlebih dahulu selama 3 menit agar ikan beradaptasi.
4. Secara bersamaan, masing-masing dihitung gerakan operkulumnya per menit, sebanyak 5
kali, lalu buat masing-masing reratanya. Caranya, muta-mula hitung jumlah gerakan
operkulum per menit pertama, ialu hitung lagi per menit kedua, dan seterusnya hingga 5
kali. Buatlah reratanya (rerata 1):
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5. Rerata gerak operkulum ikan A . . . . kali
6. Rerata gerak operkulum ikan B . . . . kali
7. Tambahkan 1/2 sendok teh bubuk detergen ke stoples B. Aduk hingga rata, biarkan selarr
3 menit
8. Masing-masing (bersamaan), hitung gerakan operkulumnya per menit, sebanyak 5 kali, lal
buat masing-masing reratanya. Caranya, mula-mula hitung jumlah gerakan operkulum
per menit pertama, laiu hitung lagi per menit kedua, dan seterusnya hingga 5 kali. Buatlah
reratanya (rerata 2).
9. Rerata gerak operkulurn ikan A . . . . kali
10. Rerata gerak operkulum ikan B . . . . kali
11. Masukkan lagi 1/2 sendok teh bubuk detergen ke stoples B: Aduk hingga rata, biarkan
selama lebih kurang 3 menit.
12. Hitung lagi gerakan operkulum seperti butir 6 (rerata 3).
13. Rerata geeak operkulum ikan A . . . . kati
14. Rerata gera.k operkulum ikan B . . . . kali dan
15. seterusnya hingga rerata 4.
16. Buatlah tabelnya.
Tabel: Rerata Frekuensi Gerakan Operkulum Ikan setelah Diberi Bahan Pencemar
Rerata 1 Rerata 2 Rerata 3 Rerata 4
Stoples A
Stoples B
17. Bandingkan seluruh rerata gerak operkulum ikan stoples A dan B di atas. Sama ataukah
berbeda? Mengapa demikian?
18. Buatlah grafik gerakan operkulum ikan stoples B
19. Coba ramalkan dengan membuat grafik, apa yang terjadi jika kadar bahan pencemar
ditingkatkan terus (tidak perlu mencoba sungguh-sungguh hingga ikan mati; cukup
ramalkan saja dengan grafik).
20. jika selesai, ikan-ikan dilepaskan lagi ke sungai.
21. Buatlah laporan. Setelah selesai membuat laporan, adakan pameran laporan dengan
menempelkan laporan di majalah dinding sekolah atau di dinding kelas.
Setelah membaca petunjuk di atas, tentukan:
1. Rumusan permasalahan
2. Judul eksperimen
3. Variabel bebas, tergantung/terikat, dan variabel terkendali
4. Rumusan hipotesis
Buatkan grafik yang menunjukkan hubungan antara banyaknya bahan pencemar dan
frekuensi gerakan operkulum ikan.
Catatan: Variabel bebas detergen bisa diganti dengan oli, minyak tanah, insektisida, atau
lainnya. Variabel terikat bisa diganti dengan yang lain.

Etika Lingkungan
Aktifitas manusia mempenaruhi kondisi serta kualitas lingkungan. Untuk menjaga
agar kondisi alam tidak semakin parah, sudah selayaknya kita mengubah pola
pemanfaatan alam yang cenderung merusak. Kesadaran tentang pengelolaan lingkungan
memerlukan pemahaman dan penerapan prinsip ekologi serta etika lingkungan. Etika
lingkungan berkaitan dengan sikap serta prilaku yang bersifat objektif terhadap
kelestarian lingkungan.
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Prinsip yang di perlukan untuk merapkan etika lingkungan antara lain sebagai
berikut:
a. Manusia merupakan bagian dari lingkungan
b. Lingkungan di peruntukan bagi semua makhluk hidup
c. Sumber daya alam perlu di pelihara dan pemakaiannya perlu mempertimbangkan
ketersediaannya dialam
d. Perbaikan kualiatas kehidupan di sesuaikan dengan produksi alam
e. Aktifitas manusia berpengaryh terhadap alam sehingga hubungan manusia dan
alam harus saling menguntungkan.
Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada
mampu menjaga keseimbangan alam. Akan tetapi, sering kali kondisi demikian dapat
berubah oleh campur tangan manusia. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan hidup manusia
semakin beragam seiring dengan pandangan modernisasi, sehingga banyak aktifitas
manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, baik yang bersifat lokal maupun
global.

Pelestarian Lingkungan
Pemanfaatan sumber daya alam harus merperhatikan tata cara pelestarian
lingkungan.
Pelestarian lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan,
pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan.
Pelestarian lingkungan mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan
b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
c. Mewujudkan manusia sebagai pembinaan lingkungan
d. Melaksakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi
sekarang dan mendatang
e. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang
menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Melalui penerapan pelestarian lingkungan, akan terwujud kedinamisan dan
keharmonisasi antara manusia dengan lingkungannya.
Untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang bersifat kontradiktif
dengan hal- hal tersebut di atas, perintah telah menetapkan kebijakan melalui UndangUndang Lingkungan Hidup.
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MODUL KD. 4.3
Standar Kompetensi : 4.

Kompetensi Dasar

Menganalisis hubungan antara komponen
ekosistem, perubahan materi dan energi serta
peranan manusia dalam keseimbangan
ekosistem.
: 4.3. Menganalisis jenis-jenis limbah dan daur
ulang limbah.

Indikator
1. Menjelaskan pengertian limbah
2. Mengetahui karakteristik limbah
3. Menjelaskan jenis-jenis limbah
4. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas limbah
5. Mengklasifikasi limbah organik dan limbah anorganik
6. Menjelaskan pengertian limbah bahan beracun berbahaya (limbah B3)
7. Menjelaskan jenis limbah bahan beracun berbahaya (limbah B3)
8. Mengidentifikasi jenis limbah yang mungkin dapat di daur ulang
Petunjuk Belajar :
 Bacalah modul ini dengan cermat dan teliti agar mudah dipahami!
 Untuk menambah wawasan gunakan buku referensi yang anda miliki atau yang
tersedia di perpustakaan
 Kerjakan tugas dan soal yang ada dalam modul ini, kemudian cocokkan
jawabannya dengan kunci yang akan diberikan secara terpisah
Pertemuan : 17 ( 2 X 45’)
Materi pembelajaran

: Limbah dan daur ulang

Uraian Materi
Mendengar kata limbah, bayangan orang tertuju pada barang sisa, buangan, kotor,
dan mencemari lingkungan. Karenanya, wajar jika kita selalu berusaha menjauhkan
limbah dari rumah dan lingkungan kita. Namun, ini bukan berarti bahwa kita semua
telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik dan benar. Masih banyak orang
bahkan industri yang membuang limbahnya sembarangan
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1. Pengertian limbah
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri
maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah), yang
kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena
tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan
kimia organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran
limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia,
sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang
ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.
2. Karakteristik Limbah
1. Berukuran mikro
2. Dinamis
3. Berdampak luas (penyebarannya)
4. Berdampak jangka panjang (antar generasi)
3 Jenis-jenis limbah
Limbah dapat dibedakan menjadi tiga jenis
1. limbah organik, terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang
diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, peternakan,
rumah tangga, industri dll., yang secara alami mudah terurai (oleh aktivitas
mikroorganisme).

2. limbah anorganik, berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan
minyak bumi, atau hasil samping proses industri. Limbah anorganik tidak mudah
hancur/lapuk. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan bahkan tidak dapat
diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu
yang sangat lama.
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3. limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), merupakan sisa suatu usaha yang
mengandung bahan berbahaya/beracun, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat merusak atau mencemarkan dan membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya

4. Faktor yang mempengaruhi kualitas limbah
a. Volume limbah
b. Kandungan bahan pencemar
c. Frekuensi pembuangan limbah
5. Limbah organik dan anorganik
Limbah organik, terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang
diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, peternakan,
rumah tangga, industri dll., yang secara alami mudah terurai (oleh aktivitas
mikroorganisme).
Limbah organik terdiri dari limbah tumbuhan dan limbah hewan:
a. Limbah Tumbuhan
Limbah Tumbuhan yaitu limbah yang berasal dari tumbuhan. Misalnya kilit buahbuahan, batang sayuran, tangkai cabe dan daun-daun kering
b. Limbah Hewan
Limbah hewan adalah limbah yang berasal dari hewan. Misalnya bulu ayam dan
kotoran hewan
Limbah anorganik, berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan
minyak bumi, atau hasil samping proses industri. Limbah anorganik tidak mudah
hancur/lapuk. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan bahkan tidak dapat diuraikan
oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat
lama.
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Limbah anorganik tidak mudah hancur. Sebagian zat anorganik tidak dapat diuraikan
oleh mikoorganisme, dan sebagian lainnya dapat diuraikan dalam waktu yang lama
6. Pengertian bahan beracun berbahaya (limbah B3)
Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan
dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yangmengandung B3 yang
karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/ataujumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapatmencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup,
dan/ataudapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsunganhidup
manusia serta mahluk hidup lainnya.
Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya
atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat
merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan
manusia.Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan
beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses,
dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus.
7. Jenis limbah bahan beracun berbahaya (limbah B3).
Macam Limbah Beracun berdasarkan karakteristik
1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan
gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
2. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api,
gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah
menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
3. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau
menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
4. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia
dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke
dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
5. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi
penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh
manusia
yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
6. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau
mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang
bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa
Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi:
1. Primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan
awal dan banyak mengandung biomassa senyawa organik yang stabil dan mudah
menguap
2. Chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi
3. Excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengn
lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil
proses tersebut
4. Digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested
aerobic maupun anaerobic di mana padatan/lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan
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banyak mengandung padatan organik
8. Jenis limbah yang mungkin dapat di daur ulang.
Banyak jenis limbah dapat dimanfaatkan kembali melalui daur ulang atau
dikonversikan ke produk lain yang berguna. Limbah yang dapat dikonversikan ke
produk lain, misalnya limbah dari industri pangan. Limbah tersebut biasanya masih
mengandung: serat, karbohidrat, protein, lemak, asam organik, dan mineral. Dan pada
dasarnya, dapat mengalami perubahan secara biologis sehingga dapat dikonversikan ke
produk lain seperti: energi, pangan, pakan, pupuk organis, dll.
Konsep pemanfaatan limbah sebagai upaya untuk membangun usaha kecil dan
menengah (UKM), pertama-tama harus diketahui sifat kimia dan fisikanya, sehingga
dapat diperkirakan berbagai produk yang mungkin dihasilkan. Kemudian produk yang
dipilih dipertimbangkan dengan pasar dan tekno-ekonominya
Secara singkat, dengan teknologi sederhana, potensi limbah organik yang
ditimbulkan oleh industri kecil, khususnya di Pulau Jawa, dapat dimanfaatkan sebagai
produk: pangan, pakan, pupuk, sumber energi, bahan bangunan, pulp, bahan kimia dll.
Sebagai contoh:
1. Limbah dari industri tahu dan tempe dengan modal yang relatif kecil dapat
dimanfaatkan sebagai kerupuk ampas tahu, kembang tahu, kecap ampas tahu, stick
tahu; dan dengan proses fermentasi dihasilkan nata de coco dan kecap ampas tahu.
2. Limbah air kelapa berpotensi dijadikan nata de coco dan coco-softdrink yang
berkhasiat menyembuhkan kesulitan buang air kecil. Air kelapa juga dapat diproses
lebih lanjut untuk menghasilkan asam cuka, alkohol, minuman anggur, dan cairan
infus.
Sabut kelapa lewat proses pengolahan sederhana bisa diubah menjadi serat yang
merupakan bahan baku utama springbed (kasur pegas) dan jok mobil mewah,
kepingan
sabut (coco husk chip), dan serbuk (coco dust) yang bisa diolah menjadi media
tanaman dan pupuk organik.
Lalu sampah dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah kering berupa kertas dan
plastik misalnya, dapat didaur ulang.
Beberapa jenis limbah yang dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain sbb.:
1) Botol PET bekas kemasan air minum;
2) Plastik PVC;
3) Sabut kelapa dan batok kelapa;
4) Limbah ikan;
5) Kertas bekas;
6) Bonggol jagung.
Daur Ulang dan Pemanfaatan Ulang Limbah
Limbah dapat dikurangi dengan cara mendaur ulang limbah (recycle) dan
pemanfaatan ulang limbah (reuse). Daur ulang adalah penggunaan kembali material
atau barang yang sudah tidalk digunakan, menjadi produk lain. Jika penggunaannya
langsung tanpa melalui proses daur ulang, disebut pemanfaatan ulang. Daur ulang
dan pemanfaatan ulang dapat mengurangi jumlah limbah yang harus dibuang ke
tempat pembuangan akhir (TPA).
Tujuan Daur Ulang dan Pemanfaatan Ulang
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Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai beberapa tujuan, antara lain
sebagai berikut:
1. mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran
2. mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam
3. mendapatkan penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat.
Langkah Daur Ulang dan Pemanfaatan Ulang
Untuk memudahkan proses daur ulang dan pemanfaatan ulang, langkah-langkah
yang dilakukan adalah sebagai berikut.
o Pemisahan
Limbah yang akan didaur ulang atau dimanfaatkan ulang dipisahkan dengan
limbah yang harus dibuang ke tempat pembuangan. Pastikan material limbah
tersebut kosong dan akan lebih baik jika dalam keadaan bersih. Limbah tersebut
misalnya kaleng bekas, tripleks, plastik, dan botol bekas.
o Penyimpanan
Limbah yang sudah dipisahkan tadi disimpan dalam kotak yang tertutup.
Usahakan setiap kotak yang tertutup hanya berisi satu jenis material limbah
tertentu, misalnya kertas bekas atau botol bekas. Jika akan membuat kompen,
timbunlah limbah rumah tangga, misalnya sisa makanan atau sayuran, pada lokasi
pembuatan kompos.
o Pengirimam atau penjualan
Barang-barang yang sudah terkumpul dapat dijual ke pabrik yang membutuhkan
material bekas sebagai bahan baku atau dapat juga dijual atau diberikan ke
pemulung.
Limbah yang Dapat Didaur Ulang atau Dimanfaatkan Ulang
Jenis material limbah yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang adalah
sebagai berikut.
Kertas. Semua jenis kertas dapat didaur ulang, misalnya kertas koran dan kardus.
Pecah belah. Botol kecap, botol sirop, gelas, piring. atau kaca yang telah pecah dapat
didaur ulang untuk membual botol, gelas, atau piring yang baru.
Sampah organik. Sampah organik mudah terurai sehingga sisa makanan dan daundaunan dapat didaur ulang menjadi kompos. Kompos dapat dimanfaatkan sendiri
atau dijual untuk pupuk tanaman.
Limbah yang Dapat Langsung Dimanfaatkan Ulang
Sebagian limbah dapat dimanfaatkan kembali secara langsung tanpa melalui
proses daur ulang. Limbah yang dapat dimanfaatkan secara langsung adalah sebagai
berikut.
Ampas tahu. Ampas tahu dapat digunakan sebagai bahan makanan ternak. Ampas
tahu mengandung gizi tinggi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan
perkembangan ternak.
Eceng gondok. Eceng gondok dapat menjadi limbah perairan jika populasinya terlalu
banyak. Eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk membuat barang kerajinan. seperti
tas.
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MODUL KD. 4.4
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
Indikator :
1.
2.
3.
4.

: 4.

Menganalisis hubungan antara komponen
ekosistem, perubahan materi dan energi serta
peranan
manusia
dalam
keseimbangan
ekosistem
: 4.4 Membuat produk daur ulang limbah

Mendesain produk daur ulang
Memilih bahan limbah untuk didaur ulang
Mempersiapkan alat dan bahan sesuai keperluan yang direncanakan
Membuat produk baru yang berguna dari bahan limbah

Pertemuan : 18 ( 2x 45’)

Contoh Desain produk daur ulang
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 1
KD 4.4

Tujuan
Membuat kertas daur ulang.

Alat dan Bahan
1. Papan kayu atau tripleks
2. Kain tipis
3. Screen (saringan) kerapatan 36 atau
38
4. Rakel
5. Blender
6. Bak besar
Cara Kerja:
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7. Ember
8. Kertas bekas yang disobek-sobek
9. Pewarna alami misalnya kunyit, temu,
daun suji atau pewarna buatan
10. Pemutih
11. Lem (jika diperlukan)

1. Siapkan rendaman yang terdiri dari sobekan kertas, air, dan pemutih. Rendam
semalaman.
2. Siapkan papan yang telah dilapisi kain tipis.
3. Blender kertas dengan air, perbandingannya 1 : 3 hingga menjadi bubur kertas (pulp).
4. Masukkan pulp ke dalam bak yang telah diisi air satu per empat bagiannya.
5. Ulangi iangkah nomor 3 dan 4 kira-kira fujuh atau delapan kali.
6. Blender kertas dan pewarna alami secara terpisah dengan sedikit air. Masukkan ke dalam
bak. Aduk rata.
7. Slender satu setengah sendok teh lem dan satu gelas air.
8. Berdirikan papan dengan kemiringan kira-kira 45 derajat. Basahi papan dengan air.
9. Masukkan screen ke dalam air. Saring pulp dengan screen secara merata.
10. Tempelkan screen pada papan. Gunakan rakel untuk meniriskan air pada screen hingga
air tidak menetes lagi. Lepaskan screen.
11. Ulangi langkah nomor 10 dan 11 hingga pulp di bak habis
12. lemur papan di tempat panas. Kertas akan kering setefah sekitar tiga jam. Jika diletakkan
di ruang tertutup, kertas akan kering keesokan harinya:
13. Setelah kering, cabut kertas secara perlahan agar tidak robek.
14. Kertas daur ulang siap digunakan.
Nama
Kelompok

:
:

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 2
KD 4.4

Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini, diharapkan siswa dapat memanfaatkan ulang bahan-bahan
untuk mengurangi sampah.
Alat dan Bahan
1. Bahan-bahan bekas seperti kertas, karton,
botol bekas, dan plastik bekas
2. Lem kertas
3. Paku

4. Cat yang sesuai
5. Kulit batang pisang, bunga kering,
atau daun kering

Cara Kerja
1. Kumpulkan bahan-bahan yang akan dimanfaatkan ulang.
2. Buat rencana/rancangan (gambar) di atas kertas, akan dijadikan apa bahan-bahan bekas
itu, misal dijadikan tas untuk mengurangi ketergantungan terhadap kulit, bunga hias
untuk mengurangi ketergantungan terhadap bunga, hiasan dari kulit pohon pisang, atau
yang lain. Sediakan lem, cat, paku, gunting, pisau, atau alat yang lain yang diperlukan,
tergantung keperluan.
3. Buatlah bahan bekas atau "sampah" tersebut menjadi barang baru yang bermanfaat.
Berilah slogan untuk menyadarkan dan meningkatkan kepedulian lingkungan.
4. Adakan pameran kelas/pameran sekolah.
Saran:

183

Jika kalian menjadi pengurus OSIS atau organisasi yang lain, usahakan untuk mengadakan
kegiatan peduli lingkungan dengan menyelenggarakan lomba membuat puisi, karya tulis,
keterampihan, kebersihan kelas, artikel untuk majalah dinding, kliping, dan lainnya yang
berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Nama
Kelompok
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:

