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PENDAHULUAN

Selamat, Anda telah menyelesaikan modul mengenai “Ruang Lingkup Biologi”, dan 

modul selanjutnya yang akan Anda pelajari berjudul “Keanekaragaman Hayati“. Setelah 

mempelajari modul ini anda diharapkan dapat merumuskan konsep keanekaragaman 

hayati, mengidentifikasi keanekaragaman di Indonesia, mengklasifikasikan 

keanekaragaman hayati dan menjaga pelestariannya serta cara pemberian nama ilmiah 

makhluk hidup.

Modul ini terdiri dari 3 kegiatan:

1. Kegiatan 1 : Konsep keanekaragaman hayati

2. Kegiatan 2 : Keanekaragaman hayati di Indonesia

3. Kegiatan 3 : Klasifikasi keanekaragaman hayati

Setiap kegiatan disusun berurutan, maka sebelum mempelajari modul sebaiknya Anda 
mengikuti petunjuk-petunjuk berikut ini.

1. Waktu untuk mempelajari modul ini adalah 13 jam pelajaran, termasuk tes akhir 
modul.

2. Bacalah uraian materi modul secara bertahap dan cermat. Bila ada bagian materi 
yang belum paham anda dapat mengulang membacanya.

3. Pada setiap akhir penggalan materi terdapat latihan yang harus Anda kerjakan. 
Diskusikan bersama kelompok belajar Anda, atau guru bina Anda di sekolah bila ada 
kesulitan-kesulitan.

4. Kerjakan latihan pada akhir setiap penggalan materi, dan kerjakan tugas mandiri yang 
ada pada setiap akhir kegiatan.

5. Pada akhir kegiatan ada pengamatan keanekaragaman hayati. Bawalah alat-alat dan 
bahan pengamatan, seperti macam-macam biji kacang, penggaris, buku catatan 
praktek dan lain-lain (lihat gambar tugas). Kegiatan pengamatan keanekaragaman 
hayati tersebut dapat dilakukan di laboratorium sekolah.

6. Jangan lupa Anda meminta tes akhir modul kepada guru bina, lalu Anda kerjakan 
sendiri untuk mengukur kemampuan Anda.

Bila Anda selesai mempelajari modul ini, maka dengan pengetahuan yang Anda pahami 
diharapkan Anda memperoleh banyak manfaat dalam kegiatan anda sehari-hari. Misalnya 
Anda akan mudah mengenali makhluk-makhluk di sekitar Anda, baik tumbuhan maupun 
hewan berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang terlihat.



Selanjutnya materi yang terdapat di dalam modul ini akan berkaitan erat dengan materi pada 
modul-modul berikutnya. Untuk itu, kesungguhan Anda dalam mempelajari modul ini akan 
menentukan keberhasilan Anda.

I     PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI MATERI
Di lingkungan sekitar  sering kita temui berbagai macam mahluk hidup di antaranya 
tumbuhan dan hewan. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda hingga 
membentuk suatu keanekaragaman. Misalnya sering kita temui mangga yang memiliki 
berbagai macam bentuk, warna, rasa. Selain iti juga kita temui berbagai hewan dalam 
satu familia, contohnya anjing, kucing, harimau, dan masih banyak contoh-contoh yang 
lain tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, ekosistem.
Sebenarnya apa kenekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis dan 
keanekaragaman tingkat ekosistem?
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat anda jawab setelah membaca modul ini.

              
B. PRASARAT

Sebelum mempelajari modul ini sebaiknya anda membaca kembali tentang organisasi 
kehidupan dari tingkat molekul hingga tingkat ekosistem.
Kalau setelah anda membaca modul ini mencapai tingkat penguasaan 70 % ke atas, 
anda dapat melanjutkan kegiatan belajar berikutnya pada modul ke 2, tetapi jika 
penguasaan anda masih kurang dari 70 % , anda harus mengulang kegiatan belajar 1 
(modul1)  terutama pada bagian-bagian yang anda belum pahami benar

II. STANDAR KOMPETENSI
     Memahami manfaat keanekaragaman hayati

III. KOMPETENSI DASAR
      Mendeskripsikan konsep Keanekaragaman gen, jenis, ekosistem melalui kegiatan 

pengamatan

IV. INDIKATOR

1. Mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis, mahluk hidup dari hasil pengamatan 
lingkungan

2. Menemukan jenis organisme khas daerah/wilayah dan mendeskripsikan 
keanekaragaman gennya

3. Membandingkan cirri keanekaragaman hayati pada tingkat gen,jenis, ekosistem
4. Menjelaskan factor-faktor yang menentukan keanekaragaman hayati



V.   KEGIATAN BELAJAR

A .  URAIAN MATERI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman terjadi karena adanya variasi, variasi terjadi karena adanya :
* Keanekaragaman  gen
* Keanekaragaman species (jenis)
* Keanekaragaman Ekosistem

KEANEKARAGAMAN GEN

Gen : faktor pembawa sifat keturunan yang terletak dalam kromosom.
Gen setiap makhluk hidup mempunyai bahan dasar kimia yang sama, namun  susunannya 
berbeda, perbedaan susunan inilah yang menyebabkan terjadinya  keanekaragaman gen.
Keanekaragaman gen : variasi susunan gen dalam suatu spesies. 
Variasi  dalam satu spesies makhluk hidup disebut  varietas.
Suatu mahluk hidup di katakana satu spesies apabila terjadi perkawinanan antar 2 individu 
akan menghasilkan keturunan yang fertil.
Contoh : adanya varietas pada kucing,  
              kelapa, ayam, harimau dll
Adanya  keanekaragaman tingkat gen dapat anda amati pada gambar berikut:
  

           
          A       B C    D
Setelah anda amati gambar di atas ,Diskusikan dengan teman-temanmu 
Untuk menjawab pertanyaan berikut:
1. Variasi apa yang tampak ? apa yang menyebabkan hal tersebut?
2. Samakah fenotip individu satu spesies yang hidup pada tempat yang berbeda?

Jikalau anda telah dapat menjawabnya maka cocokan jawaban anda dengan jawaban 
berikut ini:
A.  Dari gambar di atas variasi yang tampak adalah variasi warna dan variasi bentuk 

mahkota bunganya. Pada gambar A tampak mahkota bunganya lebih besar 
berwarna oranye dan pada gambar B, mahkota bunganya berwarna merah dan putih 
pada helaian mahkotanya, sedangkan pada gambar C, lembaran mahkota bunganya 
bertumpuk lebih banyak dan berwarna putih, sedangkan pada gambar D, 
mahkotanya bertumpuk lebih banyak dan berwarna ungu.

B. Fenotif individu pada satu spesies yang hidup pada tempat yang berbeda akan 
mempunya fenotif yang berbeda pula karena dipengaruhi oleh gen dan lingkungan.



Kemudian anda mati gambar berikut ini, dan diskusikan dengan teman anda! Jangan 
melihat kunci jawaban sebelun menjawab pertanyaan!

Gambar : A 

        

Gambar : B

Setelah anda amati jawablah pertanyaan berikut:

C. Identifikasilah termasuk kedalam keanekaragaman pada tingkat apa gambar A dan 
B?

Setelah anda amati dan anda diskusikan dengan teman anda, coba cocokan jawaban 
hasil diskusi anda dengan jawaban berikut:

Gambar A dan B adalah keanekaragaman tingkat gen, karena perbedaan, perbedaan itu 
terdapat dalam satu spesies. Pada gambar A tampak perbedaan pada tumbuhnya 
rambut, bentuk kening. Sedangkan pada gambar B tampak perbedaan warna bulu, dan 
bentuk tubuh, kaki, dan jenggernya.
Setelah anda memahami tentang konsep keanekaragaman gen, mari kita pelajari 
tentang keanekaragaman berikutnya yaitu keanekaragan tingkat jenias.

KEANEKARAGAMAN JENIS (SPESIES)

Keanekaragaman tingkat jenis adalah  perbedaan-perbedaan pada berbagai species   
makhluk hidup di suatu tempat. 
Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam 
jenis mahluk hidup baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan dan mikroba.
misalnya :
Variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau. Mereka termasuk dalam satu 
famili(famili/keluarga Felidae) walaupun ada perbedaan fisik, tingkah laku dan habitat. 



Untuk melihat keanekaragaman hayati tingkat jenis amati gambar berikut:

        

Setelah anda amati gambar di atas Diskusikan dengan teman dan gurumu, kemudian 
jawablah pertanyaan berikut:
Perbedaan ciri apa yang dapat anda amati dari ke empat hewan tersebut? Dan isikan 
jawabanmu dalam table !

Setelah anda diskusikan dengan teman dan guru anda, coba anda cocokan hasil diskusi 
anda dengan jawaban berikut ini

No. Ciri-ciri Kucing Harimau Singa Citah
1.

2.

3. 

Ukuran 
tubuh
Warna bulu

Tempat 
hidup

Kecil

Hitam, putih, 
kuning
Hutan, rumah

Besar

Hitam, putih, 
kuning
Hutan 

Besar

Hitam, putih, 
kuning
Hutan 

Sedang

Hitam/ 
putih
Pohon

KEANEKARAGAMAN EKOSISTEM

Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di 
biosfir. misalnya : Ekosistem gurun di dalamnya ada unta, kaktus, dan ekosistem hutan 
tropis di dalamnya ada harimau.
Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu 
melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk tak 
hidup dengan lingkungnnya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik ini 
menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. 

Gambar berikut ini merupakan gambar keanekaragaman ekosistem
Yaitu ekosistem laut dan ekosistem sawah.



   

     Setelah anda mengamati gambar tersebut , Jawablah pertanyaan berikut, dan jika 
anda telah selesai dapat mencocokan jawaban anda dengan kunci jawaban. Jangan 
melihat kunci jawaban!
1. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem?
      sehingga ada ekosistem laut dan ada ekosistem sawah?
2.   Kemudian amati gambar berikut dan identifikasilah ekosistem apa gambar tersebut? 

dan vegetasi apa yang mendominasi wilayah tersebut?

               A B C

Setelah anda mengamati gambar  dan menjawab pertanyaan,  coba anda cocokan 
jawaban anda dengan jawaban berikut ini

1. Yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman ekosistem adalah
      Perbedaan letak geografis antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai   

bentuk 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 jenis-jenis flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang 
menempati suatu daerah.

2.  Gambar A. ekosistem padang rumput, vegetasi yang mendominasi adalah rumput-
rumputan. gambar B, ekosistem tundra vegetasi yang mendominasi adalah lumut 
tidak ada jenis pohon gambar C, ekosistem padang pasir, vegetasi yang 
mendominasi adalah kaktus

RANGKUMAN

Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkat yaitu tingkat gen, jenis dan 
ekosistem.Adanya perkawinan 2 individu yang satu spesies akan menyebabkan  
terjadinya perbedaan susunan gen yang menimbulkan keanekaragaman gen.

Keanekaragaman tingkat jenis adalah  perbedaan-perbedaan pada berbagai species   
makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya perbedaan dalam tingkat takson familia.



Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam satu familia, akan menimbulkan 
keanekaragaman jenis, misalnya dalam familia felidae, familia palmae.

Perbedaan letak geografis antara lain merupakan faktor yang menimbulkan 
berbagai bentuk 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 jenis-
jenis flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menempati suatu wilayah, sehingga 
akan menimbulkan keanekaragaman ekosistem.

A.   LATIHAN

Saya kira penjelasan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, ekosistem 
sudah cukup jelas. Sekarang anda harus mulai mencoba mengerjakan soal latihan 
berikut:
. Cermati gambar di bawah ini kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

`          Gambar A

                                            Gambar B



  
Gambar C

1. Pada gambar A termasuk kedalam keanekaragaman pada tingkat apa?
2. Faktor apa yang menyebabkan keanekaragaman pada gambar A
3. Pada gambar B termasuk kedalam keanekaragaman pada tingkat apa?
4. Berikan contoh keanekaragaman yang sepadan dengan keanekaragaman gbr.B
5. Pada gambar C termasuk kedalam keanekaragaman pada tingkat apa?
6. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman pad gambar C?
7. Khas daerah manakah gambar berikut:

          
A B C
      

         
D E F

8. Termasuk kedalam keanekaragaman tingkat apakah gambar di atas?

Bagaimana hasil pekerjaan anda? Saya yakin anda mampu mengerjakan 
dengan benar. Setelah yakin anda telah menguasai materi modul ini dengan baik 
,maka kerjakanlah tugas mandiri berikut ini dengan sungguh-sungguh. 
Usahakanlah untuk  tidak melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Cocokan 
jawaban anda setelah selesai mengerjakan tes tersebut dengan kunci jawaban 
yang disediakan. Jika ternyata anda belum merasa puas kerjakan tugas mandiri 
sekali lagi



B.   TUGAS MANDIRI

      JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN JELAS!
1. Jelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen dan berikan contohnya !
2. Apa perbedaan keanekaragaman tingkat gen dengan keanekaragaman 

tingkat jenis?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat 

ekosistem?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan kemunculan suatu fenotip?
5. Mengapa anda dalam satu keturunan tidak ada yang memiliki wajah yang 

sama?

C.   UJI KOMPETENSI  1

Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberi tanda silang    
(X) pada huruf di depan jawaban tersebut.

1. Perbedaan yang ditemukan di antara sesama ayam dalam satu kandang
disebut ……..
A. evolusi 
B. adaptasi 
C. variasi
D. keberagaman
E. adaptasi dan variasi

2. Di antara individu sejenis tidak pernah ditemukan yang sama persis untuk 
semua sifat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan…………
A. lingkungan 
B. induknya
C. jenisnya
D. lingkungan dan gen
E. gen dan plasma nutfah

3. Keanekaragaman ekosistem ditunjukkan oleh adanya perbedaan 
komponen berikut ini, kecuali …………..
A. sumber energi primer 
B. jenis produsennya
C. produktifitasnya
D. jenis konsumennya
E. komponen biotiknya



4. Dua makhluk hidup menempati daerah yang sama dapat disebut spesies
apabila …….
A. habitat dan warna rambutnya sama
B. warna dan bentuk rambutnya sama
C. jenis makanan dan cara makannya sama
D. cara reproduksi dan jumlah anaknya sama
E. dalam perkawinan menghasilkan turunan fertil

5. Anjing pudel dapat dikawinkan dengan anjing boner. Anjing-anjing 
tersebut dapat melahirkan anak-anak yang fertil karena anjing-anjing 
tersebut ……
A. satu genus
B. satu familia
C. satu species 
D. satu ordo
E. satu kingdom

6. Hutan bakau di Kalimantan, hutan hujan tropis di Jawa Barat, dan 
savanna di Papua, merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat 
…….
A. genetik 
B. species
C. ekosistem
D. populasi
E. individu

7. Keanekaragaman warna bulu, misalnya pada burung parkit, merupakan 
hasil segregasi gen secara bebas. Contoh keanekaragaman bulu pada 
burung parkit tersebut merupakan adanya keanekaragaman tingkat ……
A. gen 
B. genus 
C. ekosistem
D. species
E. individu

8. Makhluk hidup penghuni bumi ini begitu beraneka ragam. Sumber keane-
karagaman makhluk hidup tersebut adalah …………..
A. sperma 
B. ovum
C. gen
D. kromosom
E. zigot

9. Berikut ini yang bukan faktor-faktor penyebab terjadinya keaneragaman 
hayati adalah ………… 
A. variasi genetik 
B. keaneragaman jenis



C. keanekaragaman genetik
D. keanekaragaman daur energi
E. keanekaragaman ekosistem

10. Variasi gen dalam tingkat jenis dapat menyebabkan terbentuknya ………
A. individu 
B. varietas
C. species 
D. populasi
E. ekosistem

LEMBAR KERJA SISWA

I. Mengamati Keanekaragaman Tingkat Gen

Tujuan : Mengetahui adanya variasi morfologi pada buah mangga.
Alat dan bahan : Berbagai macam buah mangga yang terdapat di sekitarmu.
Cara kerja :

1. Amatilah ciri-ciri masing-masing buah mangga. Ciri-ciri yang harus diamati, 
misalnya warna kulit, bentuk buah, ukuran buah, warna daging buah dan 
ukuran biji.

2. Tuliskan hasil pengamatan Anda ke dalam tabel berikut !

TABEL HASIL PENGAMATAN

No. Ciri-ciri Mangga
Harum manis Simanalagi Indramayu

1

Pertanyaan :
1. Apa penyebab timbulnya keanekaragaman pada mangga?
2. Jelaskan pengertian dari gen!
3. Apa kesimpulan hasil kegiatan tersebut



II. Mengamati Keanekaragaman Tingkat Jenis (spesies)

Alat dan Bahan:

1. Penggaris
2. Timbangan
3. Lima (5) jenis biji kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, kacang 

kapri, dan kacang panjang. 
4. Buku catatan praktikum

Langkah Kerja:

1. Buatlah tabel pada buku catatan praktikum, seperti contoh di bawah.
2. Amati secara seksama bentuk biji kacang satu persatu.
3. Amati warna setiap biji kacang.
4. Ukurlah dengan penggaris panjang setiap biji kacang, satu persatu.
5. Timbanglah berat setiap biji kacang, dengan menggunakan alat timbangan
6. Isikan data hasil pengamatan ke dalam tabel.

No. Jenis Biji Bentuk Warna Panjang Berat
1.
2.
3.
4.
5.

Kacang Hijau
Kacang Tanah
Kacang Kedelai
Kacang Panjang
Kacang Kapri

.......

.......

.......

.......

....... 

.......

.......

.......

.......

....... 

.......

.......

.......

.......

....... 

.......

.......

.......

.......

....... 

Pertanyaan:

1. Berdasarkan hasil pengamatan, adakah keanekaragaman sifat pada biji-
biji kacang tersebut?

2. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan adanya keanekaragaman 
jenis?

3. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat jenis?

         



KUNCI JAWABAN

A.  SOAL LATIHAN
1.  Termasuk keanekaragaman gen

2   Karena adanya perkawinan individu sejenis sehingga terjadi variasi susunan
    perangkat gen hasil perpaduan ke dua induk.
3   Keanekaragaman tingkat jenis.

4   Contohnya pada familia palmae atau arecaceae yaitu palem, kelapa pinang,   
     lontar, yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan pada tinggi batang, ukuran 
     daun, dan bunga.
5. Pada tingkat ekosistem

6. Perbedaan letak geografis, yang menyebabkan terjadinya perbedaan 
temperature, 
     curah hujan, intensitas cahaya matahari, sehingga akan berpengaruh terhadap 
     jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah.

7.  Gambar A khas daerah Sumatra
   Gambar B khas daerah Bali
    Gambar C khas daerah Nusa Tenggara

  Gambar D khas daerah Irian Jaya
    Gambar E khas derah Sulawesi
   Gambar F khas daerah Kalimantan.
8. Termasuk keanekaragaman tingkat jenis

B.  TUGAS MANDIRI

1.   Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam satu spesies. Contohnya: berbagai 
      macam buah mangga, berbagai macam buah jeruk

2.   Keanekaragaman tingkat gen ditunjukan adanya variasi pada satu spesies. 
      sedangkan keanekaragaman tingkat jenis dapat ditunjukan dengan adanya 
      berbagai jenis mahluk hidup.

3.   Faktor lingkungan, misalnya letak geografis

4.  Faktor gen dan lingkungan.

5. Karena ada nya perbedaan susunan perangkat gen, yang merupakan
                 penggabungan dari ke dua induknya.

C. KUNCI JAWABAN  UJI KOMPETENSI  1

1.  C              6.   C
2. D              7.   A
3. A    8.   C      
4.   E              9.   D   
5.  C            10.   B



GLOSARIUM

Abiotik : Lingkungan yang terdiri atas mahluk tak hidup
Biotik : Lingkungan yang terdiri dari mahluk hidup
Ekosistem : Suatau satu kesatuan antara mahluk hidup dengan 
                                   lingkungan
Fenotif : Ciri fisik dan fisiologis pada suatu organisme
Gen : Bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai pembawa sifat
Genotif : Kandungan genetic suatu organisme
Habitat         : Tempat suatu organisme hidup, mengalami pertumbuhan dan     

perkembangan serta bereproduksi
Individu : Mahluk hidup tunggal

Plasma nutfah         : Faktor-faktor menurun yang diwariskan pada keturunan 
(sumber gen)

Spesies         : Suatu mahluk hidup apabila melakukan perkawinan  
                                   menghasilkan keturunan yang fertil     

Takson         : Nama umum tingkat-tingkat satuan taksonomi tanpa melihat
                                   peringkatnya
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