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KLASIFIKASI TUMBUHAN
Makhluk hidup dapat dikelompokkan. 

Pengelompokan  makhluk hidup  untuk 
menyederhanakan obyek pengamatanmenyederhanakan obyek pengamatan
memudahkan mempelajarinya.

Bersdasarkan ciri yang dimiliki,  
1. Autotrof, 
2. Heterotrof



Kingdom plantae atau kerajaan tumbuh-tumbuhan
dapat kita bagi menjadi beberapa divisi:

1. Divisi Thallophyta:  tumbuhan yang memiliki thallus 
(golongan jamur/fungi, bakteri dan ganggang / alga).

2. Divisi Bryophyta : meliputi golongan lumut-lumutan2. Divisi Bryophyta : meliputi golongan lumut-lumutan
3. Divisi Pteridophyta : meliputi golongan paku-pakuan
4. Divisi Spermatophyta : meliputi golongan tumbuhan  

berbiji baik tumbuhan berbiji, keping satu 
(monokotil) 

maupun dua (dikotil)



Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh
tumbuhan bisa dibedakan lagi atas dua jenis
kelompok, yakni :

ThallophytaThallophyta
DeVinisi Thallophyta : Adalah tumbuhan yang 
belum memiliki daun, akar dan batang yang jelas.
Cormophyta
Pengertian Cormophyta : Adalah tumbuhan yang 
batang, akar dan daun sudah jelas. 



SPERMATOPHYTA (TUMBUHAN BERBIJI)

Spermatophyta (tumbuhan berbiji) memiliki ciri-ciri 
antara lain: makroskopis dengan ketinggian 
bervariasi, mempunyai pembuluh floem dan xilem, 
reproduksi melalui penyerbukan (polinasi) dan reproduksi melalui penyerbukan (polinasi) dan 
pembuahan (fertilisasi). Tumbuhan biji dibedakan 
menjadi dua golongan yaitu 

1. tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) 
2. tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae).



Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka)
Ciri-ciri:  tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota bunga. 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. 

Gymnospermae dibagi dalam empat kelompok :  Gymnospermae dibagi dalam empat kelompok :  
1. Pinophyta dikenal sebagai konifer, menghasilkan resin/getah, monoesis, 

daun berbentuk jarum, contohnya Pinus sp. 
2. Cycadophyta , contohnya Cycas revoluta, Cycas rumphii, Encephalartos 

transvenosus. 
3. Ginkgophyta hanya mempunyai satu spesies di dunia ini yaitu Ginkgo biloba, 

biji tidak di dalam rujung benar-benar terbuka ke udara bebas.
4. Gnetophyta berbeda dengan kelompok lainnya karena memiliki pembuluh 

kayu untuk mengatur air pada bagian xilemnya. Contohnya Gnetum gnemon



Angiospermae (tumbuhan berbiji tertutup)
Ciri-ciri : memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah, 
mempunyai bunga sejati, umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, 
semak/herba, dan   liana. Angiospermae dibedakan menjadi dua yaitu 
Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae.

Monocotyledoneae
Mempunyai biji berkeping satu, berakar serabut, batangnya dari pangkal 
sampai ujung hampir sama besarnya. Umumnya tidak bercabang. Akar dan 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).



Perbedaan Dikotil Monokotil

Sistem perakaran Memiliki sistem akar 
tunggang

Memiliki sistem akar 
serabut

pola tulang daun Menyirip atau menjari Melengkung atau sejajar

kotiledon Ada dua buah keping biji satu buah keping biji saja

Kandungan akar dan 
batang

Ada kambium Tidak terdapat kambium

Jumlah kelopak bunga Biasanya kelipatan 
empat atau lima

Umumnya adalah 
kelipatan tiga

Pertumbuhan akar dan 
batang

Bisa tumbuh 
berkembang menjadi 
membesar

Tidak bisa tumbuh 
berkembang menjadi 
membesar



Organ Pokok Tumbuhan :
Akar

Merupakan bagian bawah dari sumbu
tanaman, biasanya berkembang di bawah
permukaan tanah.permukaan tanah.

Batang
Merupakan sumbu dengan daun yang melekat
padanya.

Daun
Merupakan kelanjutan dari batang.



AKAR
 Akar tersusun atas jaringan :

 Epidermis
 Parenkim
 Endodermis Endodermis
 Kayu
 Pembuluh ( pembuluh kayu dan

pembuluh tapis )
 Kambium pada tumbuhan dikotil



Sistem jaringan pada sayatan
melintang akar



BATANG
Batang tersusun atas jaringan :

Epidermis
Parenkim/jaringan dasarParenkim/jaringan dasar
Endodermis
Kayu
Jaringan pembuluh
Kambium pada tumbuhan dikotil



Sistem jaringan pada sayatan melintang 
batang



DAUN
Daun lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, 

dan helai daun. Helai daun memiliki urat daun yang 
merupakan kelanjutan dari jaringan penyusun
batang, fungsinya untuk menyalurkan hara dan
hasil fotosintesis.

Jaringan Penyusun Helai Daun :
Epidermis 
Jaringan tiang: mengandung kloroplas untuk 
fotosintesa
Jaringan Bunga karang, untuk pertukaran udara
Jaringan pembuluh



Sistem jaringan pada daun



 Secara Vegetatif (aseksual). Secara Vegetatif (aseksual).
 Secara Generatif (seksual). 



Cara Perkembangbiakan aseksual:
Pembelahan : Pada bakteri (Schizomycetes)  dan alga biru     

bersel satu (Schizophyceae) 
Fragmentasi: (melepas sebagian tubuhnya):  Algae bersel 

banyak, Lichenes. 
Dengan Tunas : Pada tumbuhan pisang, bambu, Nenas.
Rizoma (akar tongkat): Pada rumput-rumputan dan                 Rizoma (akar tongkat): Pada rumput-rumputan dan                 

Zingiberaceae.
Umbi (Tuber, bulbus): Contoh Kentang (Umbi Batang), Bawang    

(Umbi lapis)

Vegetatif Buatan: Mencangkok, Setek, Okulasi  (Menempel ). 
Merundukkan, stolon, Kultur Jaringan. 



Perkembangbiakan Secara Generatif atau 
Seksual:
Persatuan sel telur dan sel kelamin jantan

Perkawinan 2 sel kelamin  yang morfologinya tidak 
berbeda contohnya pada fungi. berbeda contohnya pada fungi. 

Persatuan 2 sel kelamin yang berbeda jenis membentuk 
zigot,  tumbuh menjadi diploid
Pada tumbuhan berbiji terjadi pembiakan seksual  dari 
sel telur dan spermatozoida. Diawali penyerbukan 



Pembuahan:
1 Serbuk sari jatuh ke kepala putik   Membentuk buluh serbuk sari   
 menuju  Ke bakal biji 

2. Inti serbuk sari membelah inti vegetati  dan inti generatif 

3. Inti Generatif membelah menjadi 2 Inti sperma  Menuju ke 
kandung lembaga

Sementara inti kandung lembaga membelah  nejadi 8:
1 sebagai sel telur
2 Sebagai sinergid (Penggerak)2 Sebagai sinergid (Penggerak)
3 Sebagai antipoda
2 sebagai inti kandung lembaga sekundair

4. Inti sperma yang  satu kawin dengan sel telur Lembaga

5. Inti sperma yang lainnya kawin dengan inti kandung lembaga  
sekundair  Sebagai cadangan makanan 



Penyerbukan sendiri : serbuk sari jatuh ke kepala putik 
dari bunga yang sama (Autogami)

Penyerbukan tetangga: Serbuk sari jatuh ke kepala putik 
dari bunga lain dalam satu pohon(Geitonogami)

Penyerbukan silang:  Serbuk sari jatuh ke kepala putik 
yang berasal dari bunga tumbuhan lain. Yang sejenis. yang berasal dari bunga tumbuhan lain. Yang sejenis. 
(Allogami, xenogami)

Penyerbukan bastar: Serbuk sari berasal dari bunga 
pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. 
(Hibridogami)



Pembastaran:

Pembastaran antar tumbuhan yang berbeda varietasnya: 
Mangga golek dan  mangga gadung

Pembastaran antar jenis: antara pohon mangga  dengan 
kuwenikuweni

Pembastaran beda marga (Genus): Lombok dengan terong
Penyerbukan dari serbuk sari dan putik dari tumbuhan lain 
sama varietasnya  (alogami/xenogami).

Penyerbukan: serbuk sari dari tumbuhan lain sama spesiesnya  
(Hibridogami)



Berdasarkan rangsangannya, gerak pada Berdasarkan rangsangannya, gerak pada 
tumbuhan dikelompokkan
menjadi tiga,yaitu gerak autonom 
(endonom), gerak etionom, dan gerak 
higroskopis.



Gerak Autonom (Endonom)

Gerak autonom (endonom) adalah gerak yang belum 
diketahui penyebabnya secara pasti,namun diperkirakan diketahui penyebabnya secara pasti,namun diperkirakan 
gerak ini disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari 
dalam tubuh tumbuhan itu sendiri.

Gerak autonom adalah gerak yang tidak disebabkan oleh
rangsangan dari luar.



Contoh:
a. Gerak mengalirnya sitoplasma dalam sel
b. Gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan

tumbuh.
c. Gerak yang diperlihatkan tumbuhan ketika tumbuh seperti tumbuhnya

akar,batang,daun,dan bunga.
d. Gerak kloroplas memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun

Hydrilla sp.

Gerak Endonom pada Hydrilla sp..



Gerak higroskopis

Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh
pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan
yang tidak sama.

Contoh:
a. Pecahnya buah polong yang sudah kering pada lamtoro, jarak, dan
kembang merak.
b. Membukanya sporangium pada tumbuhan paku.

Gerak Higroskopis pada lamtoro (Leucaena sp.)



3. Gerak Etionom

Gerak etionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan 
oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut.
Macam - macam gerak etionom : Taksis, tropi, dan nasti.

Taksis: Gerak keseluruhan pindah tempat ditujukan kepada 
perangsang.

Tropi: Gerak sebagian dari tubuh tanaman yang ditujukan kepada 
perangsang.

Nasti: Gerak bagian tanaman yang arahnya tidak ditujukan ke 
arah atau dari sumber rangsang. 



Gerak Taksis : 
Gerak perpindahan tempat seluruh bagian tumbuhan akibat 
adanya rangsangan.

Macam-macam gerak taksis
A. Kemotaksis : A. Kemotaksis : 
Gerak taksis yang disebabkan oleh zat kimia.
Contoh : Gerak pada sel gamet tumbuhan lumut.

B. Fototaksis : 
Gerak taksis yang disebabkan oleh cahaya.
Contoh : Gerak pada ganggang hijau chlamydomonas yang 
langsung bergerak menuju cahaya yang intensitasnya sedang.



Macam Gerak Tropi/tropisme:

A. Fototropisme : Disebabkan oleh rangsangan cahaya.
Contoh : Ujung batang selalu tumbuh ke arah sumber cahaya.

B. Geotropisme : Disebabkan oleh rangsangan gaya tarik bumi    
(gravitasi bumi)

Contoh : Gerak akar menuju ke arah tanah (gravitasi bumi)
C. Hidrotropisme : Disebabkan oleh rangsangan air.C. Hidrotropisme : Disebabkan oleh rangsangan air.

Contoh : Gerak akar menuju sumber air
D. Tigmotropisme : Disebabkan oleh rangsangan sentuhan.

Contoh : Anggur yang tumbuh membelit
E. Kemotropisme : Disebabkan oleh rangsangan bahan kimia.

Contoh : Pertumbuhan pembuluh serbuk sari menuju bakal  
buah   pada saat pembuahan tumbuhan berbunga.



Gerak Fototropisme tanaman



Geotropisme positif           Geotropisme negative



Gerak tigmotropisme pada Pipre betle



Gerak Nasti : 
Gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak
dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.

Macam-macam gerak nasti
A. Tigmonasti : Gerak nasti karena sentuhan.

Contoh : Mengatupnya daun putri malu.Contoh : Mengatupnya daun putri malu.
B. Fotonasti : Gerak nasti disebabkan oleh rangsangan cahaya   

matahari.
Contoh : Mekarnya bunga, pukul empat pada sore hari.

C. Termonasti : Gerak nasti disebabkan oleh rangsangan suhu.
Contoh : Terbukanya bunga tulip terjadi pada hari-hari yang   
hangat yaitu pada musim semi. 



Mimosa pudica Gerak tigmonasti



Gerak fotonasti pada Mirabilis jalava



Tulip Gerak termonasti



Pemasukan air  tanah ke sel akar secara 
difusi, osmosis, dan iimbibisi, difusi, osmosis, dan iimbibisi, 

Air/larutan berdifusi dari yang encer ke yang 
lebih pekat. 



 AkarAkar == organ organ tanamantanaman
yang yang aktifaktif menyerapmenyerap airair

 RambutRambut akarakar paling paling 
cepatcepat menyerapmenyerap air, air, 
jumlahjumlah air yang air yang diserapdiserap
sedikitsedikit

Penyerapan pasif

 Tenaga penggeraknya: 
tarikan transpirasi daun



Jalur penyerapan air
Larutan tanahsel-sel epidermis akar (rambut akar) 
 korteks endodermis xylem akar

FaktorFaktor yangyang mempengaruhimempengaruhi
penyerapanpenyerapanpenyerapanpenyerapan

 FaktorFaktor lingkunganlingkungan: : ketersediaanketersediaan air, air, aerasiaerasi, , 
konsentrasikonsentrasi larutanlarutan tanahtanah, , suhusuhu
 FaktorFaktor tanamantanaman: : lajulaju transpirasitranspirasi tanamantanaman, , 

sistemsistem perakaranperakaran, , metabolismemetabolisme



Pengangkutan air

 Suatu proses pergerakan air melewati
pembuluh xilem dari sistem perakaran
ke bagian tanaman, khususnya daun

 Hal tersebut dipengaruhi oleh : tekanan Hal tersebut dipengaruhi oleh : tekanan
akar, kapilaritas batang, dan daya hisap
daun.

 Pengangkutan hasil fotosintesis ke
seluruh bagian tanaman melalui floem.



TRANSPIRASITRANSPIRASI

Definisi

 Proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari
jaringan hidup tanaman yang terletak di atasjaringan hidup tanaman yang terletak di atas
permukaan tanah melewati stomata dan lentisel

 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati
lubang stomata (paling besar peranannya dalam
transpirasi)



Besarnya air yang tertranspirasiBesarnya air yang tertranspirasi
 Sebagian besar air yang 

diserap tanaman
ditranspirasikan

Misal: tanaman jagung,  Misal: tanaman jagung, 
dari 100% air yang 
diserap: 0,09% untuk
menyusun tubuh, 0,01% 
untuk pereaksi, 98,9% 
untuk ditranspirasikan



PerbedaanPerbedaan TranspirasiTranspirasi dengandengan EvaporasiEvaporasi
TranspirasiTranspirasi EvaporasiEvaporasi

1. 1. prosesproses fisiologisfisiologis atauatau
fisikafisika yang yang termodifikasitermodifikasi

1. 1. prosesproses fisikafisika murnimurni

2. 2. diaturdiatur bukaanbukaan stomatastomata 2. 2. tidaktidak diaturdiatur bukaanbukaan stomatastomata

3. 3. diaturdiatur beberapabeberapa macammacam
tekanantekanan

3. 3. tidaktidak diaturdiatur oleholeh tekanantekanan

4. 4. terjaditerjadi didi jaringanjaringan hiduphidup 4. 4. tidaktidak terbatasterbatas padapada jaringanjaringan
hiduphidup

5. 5. permukaanpermukaan selsel basahbasah 5. 5. permukaanpermukaan yang yang 
menjalankannyamenjalankannya menjadimenjadi
keringkering



Perbedaan Transpirasi dengan GutasiPerbedaan Transpirasi dengan Gutasi

TranspirasiTranspirasi GutasiGutasi

1. 1. terjaditerjadi padapada siangsiang harihari 1. 1. padapada malammalam harihari

2. air yang 2. air yang hilanghilang
berbentukberbentuk uapuap airair

2. air yang 2. air yang keluarkeluar berbentukberbentuk
caircair

3. yang 3. yang dilepaskandilepaskan uapuap air air 
murnimurni

3. 3. cairancairan mengandungmengandung solute, solute, 
sepertiseperti gulagula dandan garamgarammurnimurni sepertiseperti gulagula dandan garamgaram

4. 4. terjaditerjadi melewatimelewati stomata stomata 
dandan lentilenti selsel

4. 4. melewatimelewati hidatodahidatoda

5. 5. terkendaliterkendali oleholeh bukaanbukaan
stomatastomata

5. 5. tidaktidak terkendaliterkendali

6. 6. menurunkanmenurunkan suhusuhu
permukaanpermukaan tanamantanaman

6. 6. tidaktidak menurunkanmenurunkan suhusuhu
permukaanpermukaan



Peranan TranspirasiPeranan Transpirasi

 Pengangkutan air ke daun dan
difusi air antar sel

 Penyerapan dan pengangkutan
air, haraair, hara

 Membuang kelebihan air
 Pengaturan bukaan stomata
 Mempertahankan suhu daun



Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi

FaktorFaktor lingkunganlingkungan FaktorFaktor tanamantanaman

1.1. kelembabankelembaban udaraudara
2.2. suhusuhu
3.3. kecepatankecepatan anginangin
4.4. cahayacahaya
5.5. tekanantekanan udaraudara
6.6. ketersediaanketersediaan air air tanahtanah

1.1. stomata: stomata: jumlahjumlah per per satuansatuan
luasluas, , letakletak stomata stomata 
((permukaanpermukaan bawahbawah atauatau
atasatas daundaun, , 
timbultimbul//tenggelamtenggelam), ), waktuwaktu
bukaanbukaan stomatastomata6.6. ketersediaanketersediaan air air tanahtanah

7.7. debudebu
bukaanbukaan stomatastomata

2.2. daundaun: : berbuluberbulu//tidaktidak, , posisiposisi
daundaun menghadapmenghadap mataharimatahari
secarasecara langsunglangsung atauatau tidaktidak



Gerakan Partikel
CO2 O2 H2O

Ion           H2O



 Tanaman bertambah besar ukurannya karena 
adanya bahan tambahan berupa partikel

 Partikel berupa ion atau molekul yang masuk 
dan keluar dari dalam tubuh tanaman

 Ion yang masuk antara lain berupa nutrisi 
misalnya NH4

+, NO3
- dll

 Molekul yang masuk misalnya : CO dan H O Molekul yang masuk misalnya : CO2 dan H2O
 Molekul yang keluar misalnya O2 dan H2O
 Masuk dan keluarnya partikel dengan proses 

gerakan partikel berupa difusi, osmosis dan 
imbibisi



Difusi CO2, O2 dan H2O

CO2      O2 H2O



Osmosis
 Osmosis : gerakan air dari potensial air lebih tinggi ke

potensial air lebih rendah melewati membran selektif
permeabel sampai dicapai keseimbangan.



Arah gerakan air
 Dari potensial air lebih tinggi ke potensial air lebih 

rendah
 Dari DTD lebih rendah ke DTD lebih tinggi
 Dari larutan dengan konsentrasi lebih rendah ke 

konsentrasi lebih tinggi
Dari larutan lebih encer ke larutan lebih kental Dari larutan lebih encer ke larutan lebih kental



Imbibisi
 Imbibisi merupakan penyerapan 

air oleh imbiban
 Contoh: penyerapan air oleh biji
 Proses awal perkecambahan

Biji akan membesar, kulit biji  Biji akan membesar, kulit biji 
pecah, berkecambah

 Ditandai oleh keluarnya radikula 
dari dalam biji





FOTOSINTESIS

Fotosintesis atau asimilasi zat karbon: 
suatu proses di mana zat anorganik H2O dan CO2 
oleh klorofil diubah  menjadi zat organik  
karbohidrat dengan  pertolongan  sinar

Persamaan Reaksi:

Energi Cahaya
12 H2O + 6 CO2 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Klorofil





Faktor penentu laju fotosintesis:

1. Intensitas cahaya
Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya.

2. Konsentrasi karbon dioksida
3. Suhu

Laju fotosintensis meningkat seiring dengan meningkatnya suhuLaju fotosintensis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu
hingga batas toleransi: 30 – 480C  merupakan kondisi yang baik 
untuk pembentukan klorofi ( Maksimum:  260-300C).

4. Kadar air
Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata 
menutup,  menghambat penyerapan karbon dioksida 
sehingga mengurangi  laju fotosintesis.

5. Kadar fotosintat (hasil fotosintesis)
Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkuran 
laju fotosintesis akan naik. 



Keterangan:

Energi sinar yang digunakan untuk fotosintesis 
hanya 0,5 – 2% dari jumlah energi sinar yang 
tersedia. 

Energi sinar tergantung dari:
•kualitas (berapa panjang gelombang),
•intensitas ( banyaknya sinar per 1cm2 per detik), 
•waktu (sebentar atau lama)

Hasil fotosintesis  tertinggi didapati pada sinar nila dan 
merah.



RESPIRASI:
Proses pembongkaran (Katabolisme) di mana  
energi yang disimpan digunakan untuk proses 
kehidupan.

Respirasi aerob: Respirasi aerob: 
membutuhkan oksigen dari udara
Reaksi: 
C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 675 Kal

Respirasi anaerob/fermentasi:
Ragi

C6H12O6 2 C2H5OH + 2CO2 + 21 Kal





RESPIRASI:
Proses pembongkaran (Katabolisme) di mana  
energi yang disimpan digunakan untuk proses 
kehidupan.

Respirasi aerob: Respirasi aerob: 
membutuhkan oksigen dari udara
Reaksi: 
C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 675 Kal

Respirasi anaerob/fermentasi:
Ragi

C6H12O6 2 C2H5OH + 2CO2 + 21 Kal



Sistem Pernafasan



Sistem Pencernaan



Pernafasan dada – perut



Sistem peredaran darah



MENGHITUNG DENYUT NADI



Sistem Pencernaan  
Makanan



Sistem Ekskresi – Ginjal





Neuron



Otak



Mata 



Iris dan Pupil
 Iris: The iris is the circular, colored curtain of the eye. 

Its opening forms the pupil. The iris helps regulate the 
amount of light that enters the eye. 

 Pupil: The opening of the iris. The pupil may appear  Pupil: The opening of the iris. The pupil may appear 
to open (dilate) and close (constrict) but it is really the 
iris that is the prime mover; the pupil is merely the 
absence of iris. The pupil determines how much light 
is let into the eye. Both pupils are usually of equal size. 
If they are not, that is termed anisocoria (from "a-", 
not + "iso", equal + "kore", pupil = not equal pupils). 



Telinga



Hidung



Lidah



Kulit



Kerangka



Sendi



Sel Otot



Sistem Reproduksi



Spermatozoa dan Ovum





lingkungan hidup:
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 
dan makhluk hidup, termasuk perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No 23 kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

komponen Lingkungan Hidup:
komponen fisik (abiotik),
komponen hayati (biotik),
komponen budaya.



Lingkungan hidup (fisik, hayati, sosial)

Lingkungan hidup merupakan tempat berinteraksi 
makhluk hidup  sistem jaringan kehidupan. makhluk hidup  sistem jaringan kehidupan. 

Lingkungan sebagai habitus. 

Tingkatan kelompok makhluk hidup yang hidup 
pada suatu wilayah:  populasi, komunitas, 
ekosistem, biosfer



Komponen ekosistem :
 Abiotik : suhu udara, cahaya matahari, tanah, 

kelembaban udara, dsb
 Biotik : produsen, konsumen, pengurai
Hubungan ketergantungan antara produsen, konsumen & 

pengurai membentuk :
1. Rantai makanan1. Rantai makanan
2. Jaring-jaring makanan
3. Perpindahan energi

Dalam ekosistem terdapat struktur & tingkat tropik dari 
organismenya maka terjadi rantai 
makanan, aliran energi, siklus materi



Tingkat organisme kehidupan :
1. Individu
2. Populasi
3. Komunitas
4. Ekosistem
5. Biosfer



Ekosistem air tawar




