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Tujuan Pembelajaran

• Mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati 
di Indonesia

• Mampu membedakan keanekaragaman tingkat 
ekosistem, tingkat jenis dan keanekaragaman 
tingkat genetis

• Dapat menyebutkan spesies yang terancam 
punah

• Dapat mengidentifikasi faktor penyebab 
kepunahan dan cara untuk mencegah terjadinya 
kepunahan organisme



Keanekaragaman Hayati

• Makhluk hidup yang ada di alam ini tidak ada 
yang sama persis dan pasti ada perbedaan

• Perbedaan tersebut menyebabkan adanya 
variasi/ keanekaragaman

• Keanekaragaman dapat meliputi struktur 
tubuh dan cara/ proses dalam menjalankan 
aktivitas kehidupan.

• Tingkat keanekaragamannya bisa dibedakan
antara variasi jenis dan variasi genetis



LK Keanekaragaman Hayati

Mari kita melihat disekeliling kampus PGSD khususnya 
dan Mrican pada umumnya..

• Keanekaragaman makhluk hidup apa saja yang kalian 
jumpai di kampus ini, sebutkan.

• Golongkan berbagai jenis keanekaragaman yang kalian 
jumpai ke dalam keanekaragaman jenis atau genetis.

• Buatlah kesimpulan mengenai keanekaragaman jenis 
dan genetis, terangkan dengan contoh.

• Diskusikan dalam kelompok : Menurut pendapat 
kalian, makhluk hidup apa yang sekarang ini terancam 
punah. Apa penyebabnya dan bagaimana solusi untuk 
mencegah kepunahan tersebut terjadi. 



Jenis keanekaragaman hayati

• Keanekaragaman jenis

• Keanekaragaman genetis

• Keanekaragaman ekosistem



Keanekaragaman Jenis

• Ditentukan dari kemampuannya untuk dapat
saling kawin secara bebas. Individu sejenis dapat
melakukan perkawinan untuk menghasilkan
keturunan yang menyerupai tetuanya.  Sifat
seperti itu tidak terjadi pada individu yang 
berbeda jenis.

• 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



Keluarga Kacang-kacangan



Keluarga Felidae



Keanekaragaman Jenis
• 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.

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

• Hal yang sama terdapat juga pada tanaman kelapa, aren, 
pinang, dan lontar yang termasuk suku Palmae atau 
Arecaceae.

• Contoh lain keanekaragaman jenis burung, serangga, ikan,  
dll.



Keanekaragaman 
genetis

• Keanekaragaman Tingkat Gen
• Setiap sifat organisme hidup 

dikendalikan oleh sepasang 
faktor keturunan (gen), satu 
dari induk jantan dan lainnya 
dari induk betina. 
Keanekaragaman tingkat ini 
dapat ditunjukkan dengan 
adanya variasi dalam satu 
jenis. 
misalnya : 
- variasi jenis kelapa : kelapa 
gading, kelapa hijau
- variasi jenis anjing : anjing 
bulldog, anjing herder, anjing 
kampung 

• Variasi morfologi dalam satu 
jenis gandum akibat 
persilangan



Keanekaragaman Genetis

• Dalam satu jenis juga terdapat keanekaragaman. 
• Adanya perbedaan warna, bentuk, dan ukuran dalam 

satu jenis disebut variasi.
• Contoh pada tanaman bunga mawar. Tanaman ini 

memiliki bunga yang berwarna-warni, dapat berwarna 
merah, putih atau kuning. Atau pada tanaman mangga, 
keanekaragaman dapat ditemukan antara lain pada 
bentuk buahnya, rasa, dan warnanya.

• Contoh pada hewan : ayam kampung, ayam hutan, 
ayam ras, dan ayam lainnya. Variasi nampak pada 
keanekaragaman sifat antara lain pada bentuk dan 
ukuran tubuh, warna bulu dan bentuk pial (jengger).

• Pada manusia dapat diamati misalnya pada warna kulit,  
tinggi badan, jenis rambut, bentuk hidung, dll.



Keanekaragaman genetis pada ayam



Keanekaragaman Genetik pada kucing



Keanekaragaman Genetis pada 
tanaman puring



SAWAH



HUTAN DAN SUNGAI



EKOSISTEM TERUMBU KARANG



HUTAN HUJAN TROPIS



GURUN PASIR



KUTUB



Keanekaragaman ekosistem

• Perbedaan kondisi komponen abiotik (tidak 
hidup) pada suatu daerah menyebabkan jenis 
makhluk hidup (biotik) yang dapat beradaptasi 
dengan lingkungan tersebut berbeda-beda → 
keanekaragaman ekosistem

• Antar komponen ekosistem hidup berdampingan 
tanpa saling mengganggu, dan apabila terjadi 
kepunahan atau gangguan terhadap salah satu 
anggotanya maka akan mengganggu 
kelangsungan hidup organisme lainnya.



Daftar beberapa organisme yang terancam 
punah di Indonesia beserta status 

konservasinya
1. Harimau Sumatra, Badak Jawa, Jalak Bali, Arwana Asia 

: KRITIS (= spesies menghadapi risiko tinggi 
kepunahan di waktu dekat)

2. Orang utan, Banteng, Anoa : GENTING (= spesies yang 
menghadapi risiko kepunahan sangat tinggi di waktu 
mendatang)

3. Cheetah, komodo, Babirusa : RENTAN (= spesies 
menghadapi risiko tinggi kepunahan di masa depan)

4. Ayam hutan  dan  Macan Tutul : RESIKO RENDAH (= 
ancaman langsung bagi kelangsungan hidup spesies 
tidak ada)



Harimau Sumatera, status konservasi: kritis Orang utan Kalimantan, status konservasi: 
terancam/genting

Jalak Bali, status konservasi: kritis



Komodo, status konservasi: rentan

Arwana Asia, status konservasi: kritis



Penyebab kepunahan

Aktivitas manusia dapat menurunkan 
Keanekaragaman hayati, misalnya :

• Perusakan habitat

• Penggunaan pestisida

• Pencemaran lingkungan

• Penebangan hutan

• Perubahan tipe tumbuhan 

• Masuknya tumbuhan atau hewan liar

• Seleksi 



Cara mencegah kepunahan

Aktivitas manusia dapat meningkatkan 
keanekaragaman hayati :

• Penghijauan

• Pembuatan taman kota

• Pemuliaan tanaman atau hewan (=usaha 
menghasilkan varietas baru dengan melakukan 
perkawinan silang)

• Konservasi SDA ex: hutan lindung, taman 
nasional, cagar alam, taman laut, kebun raya, dll.



TUGAS KELOMPOK
KEANEKARAGAMAN HAYATI

• Membuat kliping dari majalah, koran atau 
makalah yang berkaitan dengan 
Keanekaragaman hayati, misalnya tentang 
kelangkaan, penangkaran, pemanfaatan, 
pengelolaan SDA, dll.

• Kliping 4 artikel, pada tiap artikel diberi 
komentar dengan menggunakan kata2 sendiri.

• Tugas dikumpulkan tgl 16 September 2011.



REFLEKSI

• Silahkan menuliskan refleksi atas proses 
perkuliahan kita hari ini (perasaan yang 
timbul, ilmu yang diperoleh) dalam jurnal 
mingguan kalian.

• Jangan lupa menuliskan tanggal dan pokok 
bahasan kita hari ini.

TERIMA KASIH


