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Preview mata kuliah satu semester

Ciri makhluk hidup, metoda & hirarki biologi
KOMPETENSI PEMBELAJARAN
TIGA KUNCI POKOK BAHASAN
HIRARKI DALAM BIOLOGI
CIRI MAHLUK HIDUP
DIVERSITAS KEHIDUPAN
METODA DALAM BIOLOGI

I. PENDAHULUAN: OVERVIEW BIOLOGI

• Membedakan organisme hidup dari yang mati

• Menggambarkan pola umum aliran energi melalui bentuk-
bentuk kehidupan di bumi, menjelaskan sumber daya di bumi
dan menggunakannya lagi dan lagi (siklus)

• Menyusun daftar tingkatan organisasi (hirarki) dalam biologi

• Membuat daftar urutan kerja ilmiah dalam mempelajari atau
memecahkan masalah

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

1. Ada kesamaan pada seluruh makhluk hidup di dunia, 
semua orgnisme adalah mirip

Struktur organisasinya dan fungsinya tergantung pada
kandungan materi dan energi.

Mereka memperoleh dan menggunakan energi dan material 
dari lingkungan

Mereka tumbuh dan bereproduksi tergantung pada instruksi
yang dikandung dalam DNA

TIGA KUNCI POKOK BAHASAN
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2. Ada keragaman dalam kehidupan di dunia
Bagi organisme keragaman langsung berupa perencanaan
bentuk tubuh, dan tingkah laku

Teori evolusi menerangkan mengenai keragaman ini

Dunia luar, bukan konflik internal, adalah lapangan pengujian
bagi teori-teori ilmiah

TIGA KUNCI POKOK BAHASAN

3. Biologi
Seperti cabang ilmu pengetahuan lain, didasarkan pada
urutan urutan pengamatan, hipotesis, pendugaan, dan
pengujian-pengujian yang tiada pernah berakhir

Dunia luar, bukan konflik internal, adalah lapangan pengujian
bagi teori-teori ilmiah

TIGA KUNCI POKOK BAHASAN

Biosfer
Ekosistem
Komunitas
Populasi
Organisme
Sistem organ
Organ
Jaringan
Sel
Organel
Molekul

HIRARKI DALAM BIOLOGI CIRI MAHLUK HIDUP

1. METABOLISME
TANGGAP TERHADAP RANGSANG
REPRODUKSI
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CIRI MAHLUK HIDUP
1. METABOLISME

Makhluk hidup atau hidup dicirikan dengan adanya
aktivitas metabolisme
Hanya sel-sel yang hidup yang dapat mengadakan
aktivitas metabolisme
Metabolimse didefinisikan sebagai kapasistas sel
untuk:

Mendapatkan dan mengubah energi dari sekelilingnya
Menggunakan energi untuk memelihara, tumbuh, dan
bereproduksi

CIRI MAHLUK HIDUP
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CIRI MAHLUK HIDUP

2. TANGGAP TERHADAP RANGSANG
Organisme tanggap dan berespon terhadap
perubahan lingkungannya, dan respon tersebut
membantu menjaga kondisi yang disukai di dalam
sel atau badan multiseluler
Organisme memiliki sel-sel yang berarti merasakan
perubahan pada lingkungan dan membuat
pengaturan untuk menanggapinya
Biasanya lingkungan internal organisme
multiseluler dijaga selalu konstan

Apabila kondisi lingkungan internal sedang terjaga dalam
kondisi minimum yang dapat ditolerir, kita menyebutnya
suatu kondisi homeostasis

CIRI MAHLUK HIDUP
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CIRI MAHLUK HIDUP
3. REPRODUKSI

Kita adalah bagian dari perjalanan abadi yang 
dimulai dari jutaan tahun yang lalu
Dengan reproduksi, yaitu produksi anakan, 
perjalanan kehidupan berlanjut
Reproduksi melibatkan pewarisan

Orang tua menstransmisikan intruksi DNA untuk
menduplikasikan sifat yang diturunkan (“trait”), misalnya
bentuk tubuh, ke anakannya

DIVERSITAS KEHIDUPAN

Semua organisme memiliki kesamaan dan
perbedaan
Diversitas biologi dapat disusun ke dalam
kingdom-kingdom

Lima Kingdom (Campbell et al., 1997)
Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia

Enam Kingdom
Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Plantae, Fungi, 
Animalia

Carl Woese dkk. menyarankan: organisme dibagi dalam
tiga domain 

1. EUCARYA-terdiri atas semua organisme

eukariot

2. BACTERIA-terdiri atas organisme

prokariot dengan rRNA bakteri dan lipid 

membran eter gliserol diasil (diacyl

glycerol ethers) 

3. ARCHAEA-terdiri dari organisme

prokariot dengan rRNA archaea dan lipid 

membran dieter gliseral isoprenoid

(isoprenoid glycerol diether) atau

turunan tetraeter digliserol (diglycerol

tetraether derivatives)

DIVERSITAS KEHIDUPAN

Semua organisme memiliki kesamaan dan
perbedaan
Diversitas biologi dapat disusun ke dalam
kingdom-kingdom
Evolusi menerangkan kesamaan dan diversitas
kehidupan

Seleksi alam
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METODA DALAM BIOLOGI


