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Pembelajaran 
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Penilaian* 

Waktu Referensi 

Indikator 
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Penilaian 

/Bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Mampu 
menjelaskan 

tentang 
Lingkup dan 
peran Ilmu 

Kealaman 
Dasar  

Pendahuluan 
1. Hakekat dan Ruang 

Lingkup Ilmu 
Kealaman Dasar 

2. IKD sebagai bagian 

dari Mata kuliah 
Berkehidupan 

Bermasyarakat (MBB) 

 Kuliah 

 Tanya 
Jawab 

 Kasus 

 Membuat 

ringkasan materi 
Lingkup dan peran 
Ilmu Kealaman 

Dasar  
 

Mahasiswa 
memahami tentang 

Lingkup dan peran 
Ilmu Kealaman Dasar  

5 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 



 
 

Tah

ap 

Kemampan 

akhir 
Materi Pokok 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Penilaian* 

Waktu Referensi 

Indikator 

Teknik 

Penilaian 

/Bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Mampu 
menjelaskan 
tentang alam 

pikiran manusia 
dan 

perkembangan
nya 

Alam Pikiran Manusia dan 
Perkembangannya 
1. Hakikat manusia dan 

sifat keingintahuannya 
2. Perkembangan fisik , 

sifat dan pikiran 
manusia 

3. Sejarah Pengetahuan 

Manusia 
 

 Kuliah 
 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 
ringkasan materi 

alam pikiran 
manusia dan 
perkembangannya 

 Membuat makalah. 

Mahasiswa 
memahami tentang 
alam pikiran manusia 

dan 
perkembangannya 

10 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

3 Mampu 
menjelaskan 
tentang 

Perkembangan 
dan 

Pengembangan 
Ilmu 
Pengetahuan 

Alam 

Perkembangan dan 
Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan Alam 

1. Metode Ilmiah Sebagai 
Dasar Ilmu 

Pengetahuan Alam 
2. Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan Alam 

3. Ruang Lingkup Ilmu 
Pengetahuan Alam dan 
Perkembangannya 

 Kuliah 
 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 
ringkasan materi 

Perkembangan 
dan 
Pengembangan 

Ilmu Pengetahuan 
Alam 

 Membuat makalah. 

Mahasiswa 
memahami tentang 
Perkembangan dan 

Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan Alam 

10 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

4 Mampu 
Menjelaskan 

Tentang Bumi 
dan Alam 

Semesta 

Bumi dan Alam Semesta 
1. Pembentukan Alam 

Semesta dan Tata 
Surya 

2. Sistem Tata Surya 

 Kuliah 

 Tanya 
Jawab 

 Kasus 

 Membuat 

ringkasan materi 
Bumi dan Alam 
Semesta 

 Membuat makalah. 

Mahasiswa 
memahami Tentang 

Bumi dan Alam 
Semesta 

5 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

5 Mampu 
Menjelaskan 

Tentang Bumi 
dan Alam 

Bumi dan Alam Semesta 
1. Stuktur Bumi 

2. Pembentukan Benua 
dan Samudra 

 Kuliah 
 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 
ringkasan materi 

Bumi dan Alam 
Semesta 

Mahasiswa 
memahami Tentang 

Bumi dan Alam 
Semesta 

5 3 x 50” 
=150” 

1,2,3 
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Semesta  Membuat makalah  

6 Mampu 
Menjelaskan 

Tentang 
Keanekaragam
an Makhluk 

Hidup  

Keanekaragaman Makhluk 
Hidup dan Persebarannya 

1. Biosfer dan Makhluk 
Hidup 

2. Asal Mula Kehidupan 

3. Keanekaragaman 
Makhluk Hidup 

 Kuliah 
 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 
ringkasan materi 

Keanekaragaman 
Makhluk Hidup  

 Membuat makalah  

Mahasiswa 
memahami Tentang 

Keanekaragaman 
Makhluk Hidup  

10 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

7 Mampu 
Menjelaskan 

Tentang 
Persebaran dan 
sejarah 

Perkembangan 
Makhluk Hidup 

Keanekaragaman Makhluk 
Hidup dan Persebarannya 

1. Persebaran dan Sejarah 
Perkembangan Makhluk 
Hidup 

2. Fenomena Evolusi 
Menjelaskan Perubahan 
Ciri Makhluk Hidup 

Karena Seleksi Alam 
dan Bersifat Menurun 

3. Adanya Evolusi 

Diperkuat Dengan Bukti 
Bukti 

 Kuliah 
 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 
ringkasan materi 

Persebaran dan 
sejarah 
Perkembangan 

Makhluk Hidup 
 Membuat makalah  

Mahasiswa 
memahami Tentang 

Persebaran dan 
sejarah 
Perkembangan 

Makhluk Hidup 

5 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

8 UJIAN TENGAH 
SEMESTER 

       

9 Mampu 
Menjelaskan 

Tentang 
Makhluk Hidup 
Dalam 

Ekositem Alami 

Makhluk Hidup Dalam 
Ekositem Alami 

1. Populasi dan Komunitas 
Makhluk Hidup 

2. Berbagai Bentuk 

Ekosistem Alami 

 Kuliah 

 Tanya 
Jawab 

 Kasus 

 Membuat 

ringkasan materi 
Makhluk Hidup 
Dalam Ekositem 

Alami 
 Membuat makalah  

Mahasiswa 
memahami Tentang 

Makhluk Hidup Dalam 
Ekositem Alami 

5 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

10 Mampu Makhluk Hidup Dalam  Kuliah  Membuat Mahasiswa 5 2 x 50” 1,2,3 
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Menjelaskan 
Tentang 
Makhluk Hidup 

Dalam 
Ekositem Alami 

Ekositem Alami 
1. Aliran Energy dan 

Materi Dalam Ekosistem  

2. Macam-Macam Bentuk 
Pola Kehidupan 

 Tanya 
Jawab 

 Kasus 

ringkasan materi 
Makhluk Hidup 
Dalam Ekositem 

Alami 
 Membuat makalah  

memahami Tentang 
Makhluk Hidup Dalam 
Ekositem Alami 

= 100” 

11 Mampu 

Menjelaskan 
Tentang 
Klasifikasi dan 

Konsep 
pengelolaan 
Sumber Daya 

Alam 
 

Sumber Daya Manusia dan 

Lingkungannya 
1. Klasifikasi Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungannya 
2. Konsep Konsep 

Pengelolaan Sumber 

Daya Alam 

 Kuliah 

 Tanya 
Jawab 

 Kasus 

 Membuat 

ringkasan materi 
Klasifikasi dan 

Konsep 
pengelolaan 
Sumber Daya Alam 

 Membuat makalah  
 

Mahasiswa 

memahami Tentang 
Klasifikasi dan 
Konsep pengelolaan 

Sumber Daya Alam 
 

5 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

12 Mampu 
Menjelaskan 

Tentang Prinsip 
dan Usaha 
Pelestarian 

Sumber Daya 
Alam 

Sumber Daya Manusia dan 
Lingkungannya 

1. Masalah Kependudukan 
dan Lingkungan Hidup 

2. Prinsip dan Usaha 

Pelestarian Sumber 
Daya Alam dan 
Lingkungan 

 

 Kuliah 

 Tanya 
Jawab 

 Kasus 

 Membuat 

ringkasan materi 
Prinsip dan Usaha 
Pelestarian 

Sumber Daya Alam 
 Membuat makalah  

Mahasiswa 
memahami Tentang 

Prinsip dan Usaha 
Pelestarian Sumber 
Daya Alam 

5 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

13 Mampu 
Menjelaskan 
Tentang Ilmu 

Pengetahuan 
Alam dan 
Teknologi  Bagi 

Kehidupan 

Ilmu Pengetahuan Alam 
dan Teknologi  Bagi 
Kehidupan Manusia 

1. IPA Sebagai Dasar 
Pengembangan 
Teknologi 

2. Sejarah Peradaban 

 Kuliah 
 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 
ringkasan materi 

Ilmu Pengetahuan 
Alam dan 
Teknologi  Bagi 

Kehidupan 
Manusia 

Mahasiswa 
memahami Tentang 
Ilmu Pengetahuan 

Alam dan Teknologi  
Bagi Kehidupan 
Manusia 

10 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 



 
 

Tah

ap 

Kemampan 

akhir 
Materi Pokok 

Metode 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Penilaian* 

Waktu Referensi 

Indikator 

Teknik 

Penilaian 

/Bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Manusia Manusia dan 
Perkembangan 
Teknologi 

3. Manfaat Serta Dampak 
Ipa dan Teknologi 

Terhadap Kehidupan 
Sosial  

4. Ipa dan Teknologi Masa 

Depan  

 Membuat makalah  

14 Mampu 

Menjelaskan 
Tentang 
Beberapa 

Perkembangan 
Teknologi 

Penting 

Beberapa Perkembangan 

Teknologi Penting 
1. Bioteknologi 
2. Teknologi Informasi 

3. Teknologi Kearifan 
Lokal 

 Kuliah 

 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 

ringkasan materi 
Beberapa 

Perkembangan 
Teknologi Penting 

 Membuat makalah  

Mahasiswa 

memahami Tentang 
Beberapa 
Perkembangan 

Teknologi Penting 

10 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

15 Mampu 

Menjelaskan 
Tentang Isu 
Lingkungan 

Isu Lingkungan 

1. Pemanasan Global 
2. Lubang Ozon 
3. Efek Rumah Kaca  

 Kuliah 

 Tanya 

Jawab 
 Kasus 

 Membuat 

ringkasan materi 
Isu Lingkungan 

 Membuat makalah  

Mahasiswa 

memahami Tentang 
Isu Lingkungan 

10 2 x 50” 

= 100” 

1,2,3 

16 UJIAN AKHIR 
SEMESTER 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Hakekat dan Ruang Lingkup Ilmu Kealaman Dasar 

Ilmu Alamiah disebut Ilmu Pengetahuan Alam atau Natural Science 

yang merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gelaja-gejala alam semesta. 

Tujuan Ilmu kealam adalah mencari kebenaran tentang segala sesuatu di alam 

semesta sebagai obyek dan kebenaran bersifat relatif. 

Persesuaian antara pengetahuan dan obyek yang tidak terjadi secara 

kebetulan harus menggunakan prosedur dan metode yang tepat sehigga dicapai 

kebenaran yang merupakan keputusan atas obyek nya, yang di rumuskan secara 

tertentu. 

1. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan 

Ilmu pengetahuan dan science di bedakan menjadi 3 bidang, yaitu;  

a. Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Science) : membahas hubungan 

manusia sebagai makhluk social 

b. Ilmu Pengetahuan Alam Atau Ilmu Alamiah ( Natural Science ) 

Mempelajari alam semesta dengan segala isinya yang selanjutnya dibagi 

dalam : 

 Fisika, mempelajari benda tak hidup dari aspek wujud dengan 

perubahan yang bersifat sementara. 

 Kimia, mempelajari benda hidup dan tak hidup dari aspek susunan 

materi dan perubahan yang bersifat tetap. 

 Biologi, mempelajari makhluk hidup dan gejalanya. 

c. Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa IPBA (Earth Science and Space) 

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang bumi sebagai salah satu 

anggota tatasurya dan ruang angkasa. 
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2. Keterbatasan Ilmu Kealaman 

a.  Bidang Ilmu Kealaman 

Yang menentukan bidang ilmu kealaman adalah metode ilmiah karena 

bidang ilmu kealaman adalah wahana dimana metode ilmiah dapat 

diterapkan. 

b. Tujuan Ilmu Kealaman  

Mencari Kebenaran dan menemukan fakta ilmu kealaman yang 

mengemukaan bukti kebenaran sementara yang berupa teori dan tidak 

bersifat mutlak (bersifat spekulasi). 

c. Ilmu Kealaman dan Nilai 

Metode ilmiah tidak dapat memberikan nilai atau moral terhadap suatu 

keputusan, tetapi manusia mempunyai pengetahuan mengenai ilmu 

kealaman. 

Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga yang terdapat dalam ilmu 

kelaman dan menjadi tujuan yang akan dicapai. 

 

3. Metode Ilmiah dan Implementasinya 

Langkah pemecahan atau prosedur ilmiah dapat dirinci sbg berikut : 

a. Penginderaan 

Langkah pertama dari metode ilmiah dan segala sesuatu yang dapat 

diinderakan baik secara langsung maupun tidak. 

b. Masalah atau Problem 

Masalah yang perlu diuji kebenarannya melalui beberapa teknik yang 

dianggap akurat. 

c. Hipotesis  

Langkah ketiga pertanyaan yang tepat akan melahirkan suatu jawaban 

yang bersifat sementara atau dugaan perlu dibuktikan kebenarannya 

melalui beberapa fakta. 
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d. Eksperimen 

Dilakukan dengan melaksanakan suatu percobaan yang membuktikan 

kebenarannya. 

e. Teori 

Apabila suatu hipotesis telah didukung oleh bukti atau data menunjukan 

hal yang dapat dipercayai dan valid maka dapatlah disusun suati teori.  

 

4. Kemampuan Memecahkan Masalah dapat dipelajari dengan 

melakukan pemecahan masalah 

Tujuan praktik ilmu kealaman dasar adalah mengembangkan teknik yaitu 

kemampuan melakukan penginderaan dengan menggunakan berbagai 

instrumen berbeda. 

a. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan usaha yang sungguh 

sungguh 

Pekerjaan sejati yang memerlukan energy besar dan menyangkut 

seluruh indera untuk di pusatkan tidak hanya terhadap benda yang 

sedang diamati, tetapi juga terhadap benda yang tidak diminati 

sekalipun. 

b. Instrumen harus di kalibrasi  

Kalibrasi atau peneraan terdiri atas perbandingan instrument dengan 

standar dan menyesuaikan sehinga instrument itu akan memberikan 

hasil yang sama. 

c. Pengecekan merupakan cara yang paling berhasil untuk 

menghilangkan kekeliruan dalam pengamatan. 

Pengulangan pengamatan dapat mendeteksi kekeliruan dalam suati 

pengamatan dengan menggunakan instrument yang berbeda. Caranya : 

 Menggunakan instrument yang berbeda dari jenis yang sama 

 Menggunakan instrument yang sama sekali berbeda 
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 Pengulangan observasi oleh pengamatan berda (membantu 

menghilangkan kekeliruan) 

d. Eksperimen adalah penginderaan dalam kondisi yang terkontrol  

Hanya dapat dipelajari dengan mengadakan observasi perubahan yang 

dihasilkan dari pengubahan suatu factor, sedangkan faktor-faktor lain 

dijaga agar selalu konstan. 

e. Penginderaan meliputi analisis dan sintesis  

Pengamatan secara detail mengenal bagian dan madukan menjadi satu 

melalui analisi sehingga mempuyai arti secara sistematik. 

f. Instrument baru memungkinkan penginderaan baru  

Penemuan instrument baru merupakan sumbangan yang paling penting 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. 

g. Pengukuran merupakan ketrampilan tersendiri  

Teori pengukuran modern didasarkan pada asumsi bahwa hamper 

semua fenomena fisis dapat diukur dalam jarak massa dan waktu. 

 

5. Pengorganisasian data  

Matematika sebagai alat ilmu pengetahuan sangat penting guna 

menghilangkan kesalahan dalam mengorganisasikan, mengadakan 

klasifikasi, dan menafsirkan data. Diperlukan statistika dari sistematika 

karena dua hal berikut ini : 

a. Dalam statistic, kita dapat mengabaikan hal hal yang mendetail 

secara bijaksana 

Masalah yang paling penting yang tercakup dalam penganalisaan data 

eksperimental adalah mendapat rumusan matematika yang akan 

mengungkapkan secara tepat hasil tersebut. 

b. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi bentuk yang sistematis 

Pengetahuan menjadi signifikan jika disusun secara sistematis dengan 
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mengklasifikasikan pengetahuan kedalam sejumlah kategori atau bidang 

tertentu. 

6. Penelaahan alam semesta dan sikap ilmiah  

Ilmuwan menelaah objek selalu mengunakan metode ilmiah untuk 

menemukan kebenaran yang selanjutkan disusun secara sistematis. 

a. Relativitas ilmi alamiah  

Kebenaran yang ditemukan oleh manusia pada suatu saat mungkin ubah 

oleh kebenaran yang baru. 

b. Sikap ilmiah 

Tujuan pembentukan sikap ilmiah, yaitu: 

1) Memiliki rasa ingin tahu kuriositas yang tinggi dan kemampuan 

belajar yang besar 

2) Tidak dapat menerima kebenaran tanpa bukti 

3) Jujur -> hasil pengamatan harus secara objektif 

4) Terbuka ->menghargai setiap gagasan baru dan mengujinya 

sebelum menerika atau menolak 

5) Toleran -> mau menerima gagasan orang lain setelah diuji 

kebenarannya. 

6) Skeptic -> bersikap hati hati dan menyelidiki bukti yang melatar 

belakangi suatu kesimpulan. 

7) Optimis -> selalu beranggapan baik akan kebenaran suatu teori. 

8) Pemberani -> berani melawan ketidak benaran berdasarkan fakta-

fakta. 

9) Kreatif atau swadaya-> mengembangkan ketidak sempurnaan hasil 

teori yang telah diperolehnya. 

c. Pembentukan sikap ilmiah  

Suatu pendekatan untuk memecahkan masalah,walau tidak berkembang 
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sempurna. 

7. Filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan 

alam 

Bidang ilmu kealaman adalah semua materi dalam alam semesta, yaitu 

meneliti sumber alam yang mengaturnya dan segala sesuatu yang terjadi. 

Filsafat tidak akan memiliki nilai ilmiah walaupun memiliki nilai yang tidak 

baik dalam pemikiran atau pemandangan manusia. 

a. Vitalisme  

Suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan diluar alam. Kekuatan 

itu memiliki peran yang esensial yang mengatur segala sesuatu yang 

terjadi di alam semesta ini. Jadi masih dipengaruhi oleh mitos, sehingga 

sebagian besar vitalisme berupa filsafat yang religious. 

b. Mekanisme  

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa penyebab yang mengatur 

semua gerakan dalam semesta ini adalah sejumlah hukum alam. 

c. Agnotisme 

Suatu pandangan yang hanya mempelajari gejala-gejala alam. 

d. Filsafat pancasila 

Pandangan yang menganut teisme (filsafat Negara). Ilmuwan Indonesia 

hendaknya dapat mejembatani antara filsafat vitalisme dan mekanisme 

(hukum alam dianggap sama dengan hukum tujuan). 

 

8. Filsafat ilmu 

Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan 

mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan 

ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. 

Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang 

eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbale-balik dan 
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saling pengaruh antara filsafat dan ilmu.  

Filsafat dari sesuatu segi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

berusaha untuk memahami hakekat dari sesuatu “ada” yang dijadikan objek 

sasarannya. Sehingga filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu 

cabang filsafat dengan sendirinya merupakan ilmu yang berusaha untuk 

memahami apakah hakekat ilmu itu sendiri. 

Filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan pengetahuan alam, 

Frank dengan mengambil sebuah rantai perbandingan, menjelaskan banwa 

fungsi ilmu filsata pengetahuan alam adalah mengembangkan pengertian 

tentang strategi dan taktik ilmu pengetahuan alam. 

Ilmu pengetahuan alam mulai berdiri sendiri sejak abad ke-17. 

Kemudian pada tahub 1853, auguste comte mengadakan penggolongan ilmu 

pengetahuan. Pada dasarnya penggolongan ilmu pengetahuan yang 

dilakukan oleh auguste comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu 

sendiri, yang menunjukan bahwa gejala dalam ilmu pengetahuan yang 

paling umum akan tampil terlebih dahulu. 

Ilmu tetapi dalam kenyataannya sekarang bahwa fisika, kimia, dan 

biologi adalah bagian dari kelompok ilmu pengetahuan alam.  

Ilmu kimia adalah suatu ilmu yang mempelaari perubahan materi serta 

energi yang menyertai perubahan materi. 

Jika melihat dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam, pada 

mulanya orang tetap mempertahankan penggunaan nama/istilah filsafat 

alam bagi ilmu pengetahuan alam. Hal ini dapat dilihat dari judul karya 

utama dari pelopor ahlia kimia yaitu John Dalton: New Princiles of Chemical 

Philosophy.  

B. IKD sebagai bagian dari MBB 

Mata kuliah adalah suatu pelajaran yang di ajarkan di tingkat perguruan 

tinggi. Dalam ketentuan sebelum tahun 2000, mata kuliah dibedakan atas Mata 

Kuliah Umum (MKK), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), Mata Kuliah Keahlian 

(MKK). Hal tersebut didasarkan kepmendikbud No. 056/U/94.  Mata kuliah 
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dikelompokan sebagai berikut:  

1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur. 

2. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian 

dan pelajaran yang ditunjukan terutama untuk memberikan landasan 

pengusaan ilmu dan keterampilan tertentu. 

3. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan 

berdasarkan ilmu yang disukai. 

4. Mata kuliah perilaku berkarya (MPB) adalah pelajaran yang bertujuan untuk 

membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya 

menurut tingkat keahlian. 

5. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah pelajaran yang di 

perlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan 

bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

Ilmu kealaman dasar sebagai ilmu dianggap perlu diketahui dan dimiliki 

oleh mahasiswa dari fakultas noneksakta karena beberapa pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Dalam IKD diberikan ilmu pengetahuan alam (IPA) yang perlu di ketahui 

atau di dalami, sehingga pengetahuan seorang sarjana dari fakultas 

noneksakta tentang ilmu tersebut dapat juga diandalkan. 

2. Dalam IKD juga dibicarakan soal teknologi yang sifatnya terapan atau 

pengetahuan lain. 

3. Dalam IKD juga dibicarakan soal kelangsungan kehidupan di bumi. 

4. Manusia perlu sadar akan kandungan kekayaan bumi, baik yang sudah 

dimanfaatka maupun yang belum. Semuanya ditunjukan untuk 

meningkatkan kemakmuran hidup manusia. 
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Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Apa yang ada ketahui tentang Hakekat dan Ruang Lingkup Ilmu Kealaman Dasar 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan praktik ilmu kealaman dasar adalah 

mengembangkan teknik kemampuan melakukan penginderaan dengan 

menggunakan berbagai instrumen berbeda. 

3. Mengapa Ilmu Kealaman Dasar dipandang sebagai filsafat ilmu sebagai landasan 

pengembangan ilmu pengetahuan alam 

4. Jelaskan tentang Ilmu Kealaman Dasar sebagai bagian dari Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat 
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BAB II 

ALAM PIKIRAN MANUSIA DAN PERKEMBANGANNYA 

 

A. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya 

Tuhan menciptakan dua makhluk, yang satu bersifat anorganik (benda 

mati) Dan yang lain bersifat organis ( makhluk hidup) . benda yang menjadi 

pengisi bumi tunduk pada hukum alam (deterteminis)  dan makhluk hidup 

tunduk pada hukum kehidupan (biologis), tetapi yang jelas ciri-ciri kehidupan 

manusia sebagai makhluk yang tertinggi, lebih sempurna dari hewan maupun 

tumbuhan. 

Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup, akal budi, dan kemauan keras. 

 manusia sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri: 

 memiliki organ tubuh yang sangat kompleks dan khusus  

 mengadakan pertukaran zat yakni zat yang masuk dan keluar 

 memberikan tanggapan terhadap rangsangan 

 memilih potensi berkembang biak 

 tumbuh dan bergerak 

  berinteraksi  dengan lingkungannya 

 bisa mati (mengalami kematian) 

B. Perkembangan fisik , sifat dan pikiran manusia 

1. Manusia sebagai Homo sapiens 

Homo sapiens adalah makhluk yang berpikir sehingga merupakan makhluk 

yang cerdas dan bijaksana. 

2. Manusia sebagai homo Faber 

Homo Faber artinya manusia dapat membuat alat-alat dan 

mempergunakannya atau disebut sebagai manusia kerja dengan salah satu 

tindakan atau wujud budaya nya berupa barang buatan manusia (artifact). 
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3. Manusia sebagai homo languens 

Homo languens adalah manusia dapat berbicara sehingga apa yang menjadi 

pemikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa kepada manusia 

lain. 

4. Manusia sebagai homo socius 

homo socius artinya manusia dapat hidup bermasyarakat, bukan 

bergerombol seperti binatang yang hanya mengenal hukum rimba, yaitu 

yang kuat yang berkuasa  

5. Manusia sebagai homo economicus 

homo economicus artinya manusia dapat mengadakan usaha atas dasar 

perhitungan ekonomi.   

6. Manusia sebagai homo religius 

homo religius artinya manusia menyadari adanya kekuatan gaib yang 

memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia, sehingga 

menjadikan manusia kepercayaan atau beragama. dalam tahap awal lahir 

animisme, dinamisme, dan totenisme yang sekarang dikategorikan sebagai 

kepercayaan, kadang-kadang dikatakan sebagai agama alami.  kemudian 

lahirlah kepercayaan yang disebut sebagai agama samawi yang percaya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada nabinya, dan kitab sucinya 

yang dipergunakan sebagai pedoman. 

7. Manusia  sebagai homo humanus dan homo aestheticus 

homo humanus artinya manusia berbudaya, sedangkan homo aestheticus 

artinya manusia yang tahu akan keindahan. 

 

C. Sejarah Pengetahuan Manusia 

Manusia selalu merasa ingin tahu  maka sesuatu yang belum terjawab 

dikatakan wallahualam, artinya Allah yang lebih mengetahui yang sebenarnya.  

perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia ialah untuk memenuhi 

kebutuhan non fisik atau kebutuhan alam pikirannya, untuk itu manusia 
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menerka-nerka sendiri jawabannya. 

A. Comte menyatakan bahwa ada tiga tahap sejarah perkembangan 

manusia, yaitu tahap teologi ( tahap metafisika), tahap  filsafat dan tahap positif 

(tahap ilmu). mitos termasuk tahap teologi atau tahap metafisika. mitologi ialah 

pengetahuan tentang mitos yang merupakan kumpulan cerita-cerita mitos. cerita 

mitos sendiri diturunkan lewat tarian-tarian, nyanyian, wayang dan lain-lain. 

Mitos dibedakan atas 3 macam, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat dan 

legenda. mitos timbul akibat keterbatasan pengetahuan, penalaran dan panca 

indra manusia serta keingintahuan manusia yang telah dipenuhi walaupun hanya 

sementara. 

Mitos dan mitologi, mitos adalah cerita rakyat yang dibuat-buat atau 

dongeng yang ada kaitannya dengan kejadian, Gejala yang terdapat di alam, 

seperti tokoh, Pelangi, petir, gempa bumi, jangan manusia Perkasa. cerita 

tersebut dimaksudkan untuk menjawab keterbatasan pengetahuan manusia 

tentang alam. mitologi berarti pengetahuan tentang mitos. mitologi merupakan 

kumpulan cerita-cerita mitos, banyak muncul pada zaman prasejarah, yang 

disampaikan dari mulut ke mulut secara lisan. 

Mitos sebenarnya adalah manusia dengan imajinasinya berusaha secara 

sungguh-sungguh menerangkan gejala alam yang ada, namun usahanya belum 

dapat tepat karena kurang memiliki pengetahuan sehingga untuk bagian 

tersebut orang mengkaitkannya dengan seorang tokoh, Dewa WA atau Dewi 

Tujuan manusia menciptakan mitos Karena pada saat itu penduduk masih 

dalam tingkat mistis peradabannya. mereka Percaya adanya kekuatan kekuatan 

gaib yang melebihi kekuatan manusia biasa . 

Dalam zaman demikianlah mitos dipercayai kebenarannya karena 

beberapa faktor : 

 Pertama, karena keterbatasan pengetahuan manusia 

 Kedua, karena keterbatasan penalaran manusia 

 Ketiga, karena keingintahuan manusia untuk sementara telah terpenuhi. 
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Puncak hasil pemikiran mitos terjadi pada zaman Babylonia ( 700- 600 

SM) yaitu horoskop atau ramalan bintang, ekliptika atau bintang edar matahari 

dan bentuk alam semesta yang menyerupai ruangan setengah bola dengan bumi 

datar sebagai lantainya sedangkan langit-langit dan bintangnya merupakan atap. 

Tonggak sejarah pengamatan, pengalaman dan akal sehat manusia ialah 

Thales ( 624-  546)  seorang astronom, pakar di bidang matematika dan teknik. 

ia berpendapat bahwa bintang mengeluarkan cahaya, bulan hanya memantulkan 

sinar matahari. setelah itu muncul tokoh-tokoh Perubahan lainnya seperti 

anaximander, anaximenes, herakleitos Pythagoras, dan sebagainya.  

Memperoleh pengetahuan dengan intuisi intuisi adalah pandangan 

batiniah tanpa urutan pikiran, dengan serta merta pandangan tersebut tembus 

mengenai suatu peristiwa atau kebenaran dapat disebut Ilham. intuisi tanpa 

diiringi proses berpikir sebelumnya, sering dalam keadaan setengah sadar, 

samar-samar, namun tiba-tiba dan pasti memunculkan suatu keyakinan yang 

tepat. 

Memperoleh pengetahuan dengan trial and error trial and error adalah 

cara memperoleh pengetahuan dengan coba-coba dan berharap mudah-

mudahan dapat memperoleh hasil yang mendatangkan keuntungan. cara ini 

lebih Maju dibandingkan kedua cara diatas walaupun sering salah, namun orang 

sudah melakukan percobaan seperti metode ilmiah.  

1. Logika dan pengetahuan 

logika adalah pengetahuan kecakapan untuk berpikir dengan lurus, 

Tepat dan sehat.  dalam mempergunakan logika manusia mengenal logika 

kodrati dan  logika ilmiah. logika kodrati merupakan cara berpikir secara 

spontan dalam menanggapi atau memecahkan suatu persoalan logika ilmiah 

dapat memperhalus dan mempertajam pikiran dan akal budi sehingga 

pikiran benar-benar lurus tepat dan sehat sehingga terhindar dari kesesatan. 

2. Alam, Logika dan manusia 

Cara yang umum digunakan dalam logika adalah silogisme yaitu 

pengambilan keputusan atau kebenaran yang disimpulkan dari dua premis 
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titik Dikenal dua premis yaitu mayor dan minor. dari premis Mayor orang 

memperoleh kebenaran yang sifatnya khusus sedangkan dari premis minor 

seseorang memperoleh kebenaran yang sifatnya umum.    

3. Pandangan manusia terhadap alam 

Pandangan Antroposentris 

 Antroposentris (antropo  =  manusia, sentris =pusat) adalah anggapan 

bahwa manusia menjadi pusat segala-galanya. 

Pandangan Geosentris 

 Geosentris( geos= bumi) my adalah pandangan bahwa manusia menjadi 

pusat alam semesta dan benda langit mengelilingi bumi,  dikemukakan 

oleh ptolomeus (abad ke 6 SM)  dan Thales (624-548SM) mengemukakan 

pedoman pelayaran bagi pelaut Yunani dengan menentukan Bintang 

Kutub. menemukan ada empat musim dalam satu tahun. 

anaximander(610- 546SM), mengemukakan bahwa langit berputar 

dengan poros Bintang Kutub.  

Pandangan Heliosentris 

 Helios=Matahari, jadi pandangan heliosentris adalah anggapan bahwa 

pusat alam semesta adalah matahari.  pendapat ini merupakan 

perubahan drastis dari pendapat geosentris seperti yang dikemukakan 

ptolomeus. sampai sekarang paham ini masih bertahan sebagai salah satu 

kebenaran. 

4. Sejarah Perkembangan IPA 

Dengan bertambah maju nya alam pikiran dan makin berkembangnya 

cara-cara penyelidikan, manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa 

mengarang Mitos.Berkat pengamatan yang sistematis, kritik dan makin 

bertambahnya pengalaman yang diperoleh, lambat-laun manusia berusaha 

mencari jawaban secara rasional. 

Penalaran deduktif ialah cara berpikir yang bertolak belakang dari 

pernyataan yang bersifat umum untuk menarik simpulan yang bersifat 
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khusus. sedangkan penalaran induktif ialah secara cara berpikir dengan 

menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat 

khusus. 

5.  Metode Ilmiah Dan Implementasinya 

Suatu pengetahuan dapat dikatakan pengetahuan yang ilmiah apabila 

memenuhi syarat-syarat antara lain; objektif metodik, sistematik dan berlaku 

umum. Salah satu syarat ilmu pengetahuan tersebut harus diperoleh melalui 

metode ilmiah. kriteria metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian 

antara lain harus berdasarkan fakta, bebas prasangka, menggunakan 

prinsip-prinsip analisis, hipotesis, berukuran objektif serta menggunakan 

teknik kuantitatif dan kualitatif.  

Kerangka berpikir ilmiah pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah 

operasional metode ilmiah yaitu perumusan masalah penyusunan kerangka 

berpikir, pengajuan hipotesis, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan 

penarikan kesimpulan. 

Metode ilmiah mempunyai keterbatasan maupun keunggulan. 

keterbatasan metode ilmiah ialah ketidaksanggupanya  menjangkay untuk 

menguji adanya  Tuhan, membuat kesimpulan yang berkenaan dengan baik 

dan buruk atau sistem nilai dan juga tidak dapat menjangkau tentang seni 

dan keindahan. sedangkan keunggulannya antara lain: 

 mencintai kebenaran yang objektif dan bersikap adil 

 kebenaran ilmu tidak Absolut sehingga dapat dicari terus menerus 

 mengurangi kepercayaan pada tahayul, astrologi maupun peruntungan, 

dan lain-lain.  

6. Lahirnya Ilmu Kealaman 

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki pancaindranya yang 

memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan termasuk gejala di 

alam semesta ini. tanggapan terhadap gejala gejala atau peristiwa alam ini 

merupakan suatu pengalaman.  
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Pengalaman merupakan salah satu cara terbentuknya pengetahuan 

yang merupakan kumpulan dari fakta-fakta. pengalaman itu akan terus 

berkembang dari generasi ke generasi yang mewarisi nya. pertambahan 

pengetahuan (Knowledge) didorong oleh beberapa faktor antara lain: in 

Dorongan untuk memuaskan diri yang bersifat non praktis atau 

teoritis, guna memenuhi kuriositas dan memahami hakikat alam semesta 

dan segala isinya menghasilkan ilmu pengetahuan murni atau pure science. 

Dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan untuk 

meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi menghasilkan ilmu pengetahuan 

terapan(applied science) .kedua dorongan tersebut menumbuhkan 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Berdasarkan argumentasi, Ilmu pengetahuan atau sains dibedakan menjadi 3 

bidang, sebutkan. 

2. Dalam Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa (IPBA) yang membahas tentang 

bumi. Sebutkan pengertian dari geografi. 

3. Jelaskan apa tujuan dari ilmu kealaman. 

4. Pengulangan pengamatan dapat mendeteksi kekeliruan dalam suatu pengamatan 

dengan menggunakan instrument yg berbeda, sebutkan caranya. 

5. Jelaskan yang di maksud pengorganisasian data 
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BAB III 

PERKEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 

Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang 

pengungkapan manusia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan 

segala isinya termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang 

terjadi.  

A. Metode Ilmiah sebagai dasar ilmu pengetahuan alam 

Berbagai cara dilakuakn manusia untuk memperoleh pengetahuan, baik 

melalui pendekatan non ilmiah dan ilmiah. Pendekatan dengan cara ilmiah 

berdasarkan pemikiran rasioanl, pengalaman empiris maupun referensi 

pengalaman sebelumnya. 

Dengan metode ini data dan fakta diuji kebenarannya. Pengujian harus 

sistematik dan mengikuti kaidah ilmu yaitu dengan metode Ilmiah. Pengetahuan 

yanjg diperoleh dengan cara atau metode ilmiah tersebut disebut dengan Ilmu, 

1. Kriteria ilmu Pengetahuan Alam Logis atau Masuk Akal 

Kriteria Ilmu Pengetahuan Alam logis adalah sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya, yaitu: 

 Objektif 

Pengetahuan yang dapat diperoleh harus sesuai dengan objeknya dan 

didukung oleh Fakta empiris 

 Metodik 

Pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, 

dirancang, diamati dan terkontrol. 

 Sistimatis 

Pengetahuan disusun dalam satu sistem yang satu dengan yang lainnya, 

saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga merupakan kesatuan 

 Belaku untuk umum atau Universal 
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Pengetahuan berlaku untuk semua orang, kumulatif, berkembang dan 

relatif 

2. Landasan ilmu pengetahuan meliputi hipotesis, teori, dan hukum. 

 Hipotesis  : dapat ditolak kebenarannya 

 Teori : sudah diuji kebenarannya, tapi masih mungkin diperbaiki 

menjadi teori yang lebih tepat 

 Hukum  : Landasan ilmu yang sudah tidak diragukan kebenarannya 

 

B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains 

merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis 

tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, 

sistematis, berobyek, bermetode, dan belaku secara universal. 

Perkembangan sains yang luar biasa yang dicapai para ilmuan biologi, 

embriologi, genetika, biologi sel, biologi kedokteran, rekayasa genetika, dan 

terakhir cloning hewan sebagai rintisan cloning manusia, telah melampui seluruh 

ramalan masa depan manusia dan membuat banyak orang terkagum-kagum. 

Apa yang telah dicapai dan dikerjakan para ilmuan tersebut, sebenernya 

hanya penemuan sederhana terhadap peraturan atau hukum alam dan sifat-sifat 

khas yang ada di alam semesta. Dengan semakin majunya sains serta semakin 

banyaknya penemuan rahasia dan hukum alam oleh para ilmuan itu, maka 

sebenernya semakin bertambahlah tanda-tanda kebesaran Sang pencipta, 

kesempurnaan Kekuasaannya, dan kerapian hikmah-Nya. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam 

  Mulanya perkembangan sangat lambat (abad 15-16) 

 Lebih pesat setelah Copernius yang kemudian diperkuat Galileo (Konsep 

geosentris : Konsep heliosentris), dikenal sebagai permulaan abad ilmu 

pengetahuan modern (kebenaran berdasarkan indkusi) 
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 Sangat pesat setelah konsep fisika kuantum dan relativitas (awal abad 20) 

perlu revisi dan penyesuaian konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran 

modern 

 

C. Ruang lingkup Ilmu Pengetahuan Alam dan Perkembangannya 

Dua konsepsi IPA meliputi:  

1. IPA klasik dengan telaahan bersifat Makroskopik, dan  

2. IPA modern dengan telaahan bersifat  Mikroskopik, Konsep klasik dan 

modern lebih mengacu pada konsepsi cara berpikir, cara memandang dan 

cara menganalisis suatu fenomena alam bukan [ada waktu penemuannya.  

 

Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Sebutkan Kriteria Dalam Ilmu Pengetahuan Alam Logis Atau Masuk Akal ! 

2. Jelaskan Tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam ! 

3. Jelaskan Dua Konsepsi Ilmu Pengetahuan Alam 

4. Apa Yang Diketahui Tentang Ilmu Pengetahuan Alam 

5. Sebutkan Landasan Ilmu Pengetahuan Alam 
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BAB IV 

BUMI DAN ALAM SEMESTA 

 

A. Pembentukan Alam Semesta dan Tata Surya 

Hal utama yang dihadapi untuk mengerti lebih jauh tentang Tata Surya 

adalah bagaimana Tata Surya itu terbentuk, bagaimana obyek-obyek 

didalamnya bergerak dan berinteraksi serta gaya yang bekerja mengatur semua 

gerakan tersebut. Pengamatan pertama kalo dilakukan oleh bangsa Cina dan 

Asia Tengah, orang-orang yunani saat itu menyadari bahwa Matahari, Bumi, dan 

Planet merupakan bagian dari sistem yang berbeda. Awalnya memperkirakan 

bumi dan matahari berbentuk pipih tapi Phytagoras (572-492 SM) menyatakan 

semua benda langit berbentuk bola (bundar). 

1. Permulaan Perhitungan Ilmiah 

Perhitungan secara ilmiah pertama kali dilakukan oleh Aristachrus dari 

Samos (310-230 SM). Mencoba menghitung sudut Bulan-Bumi-Matahari dan 

mencari perbandingan jarak dari Bumi-Matahari, dan Bumi-Bulan. 

Aristachrus juga merupakan orang pertama yang menyimpulkan Bumi 

bergerak mengelilingi Matahari dalam lintasan berbentuk lingkaran yang 

menjadi titik awal teori Heliosentrik. 

2. Ptolemy dan Teori Geosentrik 

Ptolemy (150 SM) menyatakan bahwa semua objek bergerak relatif 

terhadap Bumi. Teori ini dipercaya selama hamper 1400 tahun. Tetapi teori 

geosentrik mempunyai kelemahan, yaitu Matahari dan Bulan bergerak dalam 

jejak lingkaran mengitari Bumi, sementara planet bergerak tidak teratur 

dalam serangkaian simpul ke arah timur. Ptolemy mengajukan dua 

komponen gerak. Gerak dalam orbit lingkaran yang seragam dengan periode 

saru tahun pada titik yang disebut deferent. Gerak epicycle, gerak seragam 

dalam lintasan lingkaran dan berpusat pada deferent. 
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3. Teori heliosentrik dan gereja 

Nicolaus Copernius (1473-1543) merupakan orang pertama yang 

secara terang-terangan menyatakan bahwa Matahari merupakan pusat 

sistem Tata Surya, dan Bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit lingkaran 

yang tidak konsentrik.  

Pandangan gereja berubah pada akhir abad ke-16 fisuf Italy, 

Giordano Bruno, menyatakan semua binatang mirip dengan Matahari dan 

masing-masing memiliki sistem planetnya yang dihuni oleh jenis manusia 

yang berbeda. 

4. Lahirnya hukum kepler 

Kepler menelaah data Brahe dan menemukan bahwa orbit planet 

tidak sirkular melainkan eliptik. Kepler kemudian mengeluarkan tiga hukum 

gerak orbiy yang dikenal sampai saat ini yaitu: 

 

a. Planet bergerak dalam orbit ellips mengelilingi matahari sebagai pusat 

sistem 

b. Radius vector menyapu luas yang sama dalam interval waktu yang sama 

c. Kuadrat kala edar planet mengelilingi matahari sebanding dengan 

pangkat tiga jarak rata-rata dari matahari 

5. Awal Mula dipakainya teleskop 

Pada tahun 1608, teleskop dibuat oleh Galileo Galilei (1562-1642). 

Seorang professor matematika di Pisa yang tertarik dengan mekanika 

khususnya tentang gerak planet. Ia dengan teleskopnya, galileo berhasil 

menemukan satelit-satelit Gelilean di Jupiter dan menjadi orang pertama 

yang melihat keberadaan cincin di Saturnus. 

6. Dasar yang diletakkan Newton 

Issac Newton (1642-1727) menyusun hukum gerak Newton dan 

konstribusi terbesarnya bagi Astronomi adalah Hukum Gravitasi yang 

membuktikan bahwa gaya antara dua benda sebanding dengan massa 
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masing-masing objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 

kedua benda. 

7. Teori Pembentukan Tata Surya Sesudah Newton 

Newton dengan teori gravitasinya menjadi dasar yang kuat dalam 

menciptakan teori ilmiah pembentukan Tata Surya, 

a. Teori komet Buffo 

George comte de Buffon (1701-1788) dari prancis mempostulatkan teori 

dualistic dan katastrofi yang menyatakan bahwa tabrakan komet dengan 

permukaan matahari menyebabkan materi matahari terlontar dan 

membentuk planet pada jarak yang berbeda. 

b.  Teori Nebula Laplace 

Rene Descartes (1596-1650) yang percaya bahwa angkasa terisi oleh 

“fluida alam semesta” dan planet terbentuk pusaran air. Sayangnya teori 

ini tidak didukung dasar ilmiah. 

Teori-teori ini Pierre Laplace (1749-1827) menyatakan adanya awan 

gas dam debu yang berputar pelan dan mengalami keruntuhan akibat 

gravitasi. Pada saat keruntuhan, momentum sudut dipertahankan melalui 

putaran yang dipercepat sehingga terjadi pemimpihan. 

Permasalahan lain muncul dari distribusi momentum sudut, tidak ada 

mekanisme tertentu yang bisa menjelaskan bahwa keberadaan materi dalam 

jumlah kecil, yang membentuk planet, bisa memiliki semua momentum 

sudutnya. 

B. Sistem Tata Surya 

1. Matahari sebagai bintang 

Pada dasarnya matahari merupakan salah satu bintang yang berada 

di tata surya dan menjadi pusatnya. Matahari termasuk bintang karena 

dapat menghasilkan energy cahaya sendiri. Cahaya matahari dibandingkan 

bintang yang lain terasa lebih cemerlang.  

Matahari adalah bintang terdekat dengan Bumi dengan jarak rata-rata 
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149.680.000 kilometer. Matahari adalah suatu bola gas yang pijar dan 

ternyata tidak berbentuk bulat. Matahari mempunyai katulistiwa dan kutub 

karena gerak rotasinya. 

Merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari 

terdiri dari inti dan tiga lapisan kulit, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang 

terdiri dari gas panas, ,menukar zat hydrogen dengan zat helium melalui 

reaksi fusi nuklir pada kadar 600juta ton, dengan itu kehilangan 4 juta ton 

massa setiap saat. Wujud matahari adalah bola gas berpijar yang sangat 

besar.  

Susunan lapisan matahari dapat dibedakan menjadi empat macam : 

a. Inti 

Merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Suhu dilapisan ini 

diperkirakan mencapai 16 juta °C 

b. Fotosfer (Lapisan Cahaya) 

Merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km. 

lapisan inilah yang memancarkan cahaya yang kuat. 

c. Kromosfer 

Merupakan lapisan gas diatas fotosfer yang tebalnya sekitar 16.000 km. 

kromosfer disebut juga lapisan atmosfer matahari. 

d. Korona 

Merupakan lapisan matahari yang paling luar lapisan yang disebut juga 

lapisan atmosfer matahari bagian luar. Korona juga disebut lapisan gas 

yang sangat tipis. 

Perputaran Matahari 

Bumi terlindungi daripada angina matahari oleh medan magnet bumi, 

sementara lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultra violet dan sinar 

infra merah. Terdapat bintik matahari yang muncul dari masa ke masa pada 

matahari yang disebabkan oleh perbedaan suhu di permukaan matahari. 
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Manfaat Matahari 

 Matahari mempunyai fungsi yang sangat penting bagi bumi. Energy 

pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan 

 Merupakan sumber energy (sinar panas). Energy yang terkandung dalam 

batu bara dan minyak bumi sebenernya juga berasal dari matahari. 

 Mengontrol stabilitas peredaran bumi yang juga berarti mengontrol 

terjadinya siang dan malan, tahun serta mengontrol planet lainnya. 

 Dimanfaatkan sebagai energy alternative 

 

2. Merkurius 

Adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat 

dengan matahari dengan kala revolusi 88 hari. Merkurius mirip dengan 

Bulan, mempunyai banyak kawah dan tidak mempunyai satelit alami serta 

atmosfir. Kepadatan Merkurius digunakan untuk menduga struktur 

dalamnya. Kepadatan bumi yang tinggi tercipta karena tekanan gravitasi, 

terutamanya di bagian inti. 

Merkurius mengandung besi lebih banyak dari planet lainnya di tata 

surya. Teori yang lainnya menyatakan Merkurius telah terbentuk dari nebula 

matahari sebelum energy keluaran matahari telah stabil. 

3. Venus 

Adalah planer terdekat kedua dari matahari setelah merkurius. Planet 

ini memiliki radius 6.052 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 225 

hari. Arah rotasi venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. 

Jangka waktu rotasi venus lebih lama daripada jangka waktu revolusinya 

dalam mengelilingi matahari. 

4. Bumi 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa bentuk bumi bukanlah bulat 

seperti bulat, melainkan bulat pepat. Diameter bumi ke arah khatulistiwa 

lebih panjang daripada diameter bumi ke arah kutub. Rotasi mengakibatkan 
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bagian bumi yang berada di khatulistiwa berputar lebih cepat sedangkan 

disekitar kutubnya tidak terlempar keluar itu menyebabkan bagian tersebut 

sedikit menjauh dari pusat bumi, sebab jari-jarinya khatulistiwa lebih 

panjang daripada kutubnya. 

Karena massa bumi itu sangat besar maka gaya gravitasi bumi pun 

juga sangat besar. Salah satu contoh dari gaya gravitasi bumi yang sangat 

besar adalah tertariknya meteor sehingga jatuh ke bumi adalah bukti dari 

gaya gravitasi bumi. 

Bumi selalu berotasi dari Barat ke Timur, arah rotasi bumi sama 

dengan arah revolusi bumi. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau 

sama dengan 1 hari dan bumi berevolusi selama 365 hari atau selama satu 

tahun waktu revolusi yang menyebutnya sebagai kala revolusi. 

Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang disebut 

magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angina matahari, sinar 

ultra ungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini dibagi menjadi 

Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Termosfer, dan Eksosfer. 

5. Mars 

Adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Namanya diambil dari 

nama Dewa Yunani kuno untuk perang. Dalam mitologi yunani, Mars identic 

dengan dewa perang, yaitu Aries,putra dari Zeus da Hera. 

Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan 

keadaan Planet Venus. Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan 

Deimos. Planet ini mengorbit revolusi selama 687 hari dalam mengelilingi 

matahari, juga berotasi, kala rotasinya 24,62 jam 

6. Jupiter 

Merupakan satu terbesar di tata surya. Jupiter memliki 28 satelit, 

empat diantaranya: Callisto, Europa, Ganymede, dan Io diamati Galileo. 

Susunan planet terdiri dari: hydrogen dan helium, dengan sejumlah kecil 

metana, ammonia, uap air dan senyawa lainnya. Jupiter memiliki cincin 

sederhana sistem yang terdiri dari cincin utama dan cincin Gossamer. Cincin 
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terdiri dari partikel debu sebagai meteoroid yang menabrak Jupiter empat 

bulan batin kecil Metis, Adrastea, Thebe, dan Amalthea. 

Warna planet Jupiter ini cokelat kemerahan dan putih band, oval 

putih, dan bintik merah besar bertahan selama bertahun-tahun meskipun 

terlihat intens turbulensi di atmosfer. Awan cerah di sebelah kiri bintik merah 

besar dan di lokasi yang sama di belahan utara planet. Awan-awan ini 

tumbuh dan menghilang selama beberapa hari dan menghasilkan petir. 

Awan Jupiter terbuat dari ammonia, hydrogen sulfide, dan air. Warna 

cokelat dan warna orange pada Jupiter karena bahan kimia dari dalam 

atmosfer,atau produk sampingan reaksi kimia  yang didorong oleh sinar 

ultraviolet dari Matahari. 

 

7. Saturnus 

Adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet 

bercincin. Jarak saturnus sangat jauh dari Matahari, karena itulah saturnus 

tampak tidak terlalu jelas dari Bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 

tahun. Setiap 378 hari, bumi, saturnus, dan matahari akan berada dalam 

satu garis lurus. Cincin saturnus sangat unik, terdiri beribu-ribu cincin yang 

mengelilingi planet ini 

a. Bentuk fisik 

Saturnus memiliki bentuk yang diratakan dikutub, dan dibengkakan 

keluar di sekitar khatulistiwa. Saturnus adalah satu-satunya planet di 

tata surya yang masa jenisnya lebih sedikit daripada air. Walaupun inti 

saturnus memiliki massa jenis yang kebih besar air. 

b. Awan saturnus 

 Merotasi dengan kecepatan yang berbeda-beda bergantung dari posisi 

lintangnya. Tidak seperti yupiter, awan saturnus lebih redup dan awan 

saturnus lebih lebar dari khatulistiwa. Pada atmosfer saturnus juga 

tedapat awan berbentuk lonjong. Titik lonjong ini adalah badai besar, 

mirip dengan angina taufan yang ada di bumi. 
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c. Inti planet 

Inti planet saturnus mirip dengan yupiter. Planet ini memiliki ini planet di 

pusatnya dan sangat panas, tempraturnya mencapai 15.000 K (26.540 

⸰F, 14.730 ⸰C). Inti planet saturnus sangat panas dan inti planet ini 

meradiasi sekitar 21/2 kali lebih panas daripada jumlah energy yang 

diterima saturnus dari matahari. Inti planet saturnus sama besarnya 

dengan bumi, namun jumlah massa jenisnya lebih besar. 

d. Medan gaya 

Saturnus memiliki medan gaya alami yang lebih lemah dari yupiter. 

Medan gaya saturnus unik karena porosnya simetrikal, tidak seperti 

planet lainnya. Saturnus memiliki gelombang radio. Nulan dari saturnus, 

Titan mengorbit di bagian luar medan gaya saturnus dari atmosfer Titan 

yang diisonisasi. 

e. Rotasi dan Orbit 

Jarak antara matahari dan saturnus lebih dari 1,4 milyar km, sekitar 9 

kali jarak bumi dan matahari. Saturnus memiliki periode rotasi selama 10 

jam 14 menit waktu bumi. Namun, saturnus tidak merotasi dalam rata-

rata yang konstan. Periode saturnus tergantung dengan kecepatan rotasi 

gelombang radio yang dikeluarkan oleh saturnus. 

f. Cincin saturnus 

Saturnus terkenal karena cincin di planetnya, yang menjadikannya 

sebagai salah satu objek yang daoat dilihat yan paling menakjubkan 

dalam sistem tata surya. Cincin saturnus daoat dilihat dengan 

menggunakan teleskop modern berkekuatan sederhana atau dengan 

teropong berkekuatan tinggi. Cincin ini menjukur 6.630 km hingga 

120.700 km atas khatulistiwa saturnus dan terdiri dari bebatuan silicon 

dioksida, oksida besi, dan oartikel es dan batu. 

Saturmus memliki 59 bulan, 48 diantaranya memiliki nama. Banyak 

bulan saturnus yang sangat kecil dimana 33 dari 50 bulan memiliki diameter 

lebih kecil dari 10 km dan 13 bulan lainnya memilliki diameter lebih kecil dari 
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50 km. 7 bulan lainnya cukup besar, dimana bulan tersebut adalah Titan, 

Rhea, Lapetus, Dione, Tethys, Enceladus, dan Mimas.  

8. Uranus 

Uranus telat diamati pada banyak kesempatan sebelum penemuannya 

sebagai planet, namun ia dianggap secara syah sebagai bintang. 

a. Penamaan 

Uranus merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari 

tokoh dari mitologi Yunani bukan dari mitologi Romawi. Adjektif dari 

Uranus adalah “Uranian”. Dalam bahasa Cina, Jepang, Korea, dan 

Vietnam, nama planet Uranus secara literal dialih bahasakan sebagai 

bintang raja langit. 

b. Orbit dan rotasi 

Uranus mengitari matahari sekali dalam 84 tahun. Jarak rata-ratanya 

dari matahari kira-kira 3 milyar km. intensitas sinar matahari di Uranus 

sekitar 1/400 yang ada di Bumi. Periode rotasi interior Uranus adalah 17 

jam, 14 menit. Atmosfer atasnya mengalami angina badai yang sangat 

kuat pada arah rotasi.  

c. Kemiringan sumbu 

Sumbu rotasi Uranus terletak pada sisinya dipandang dari bidang Tata 

Surya, dengan kemiringan sumbu 97,77⸰.  

d. Cincin planet 

Uranus mempunyai sistem cincin planet uang rumit, yang merupakan 

sistem demikian yang kedua yang ditemukan di Tata Surya setelah 

cincin Saturnus. Cincin-cincin tersebut tersusun dari partikel yang sangat 

gelap, yang beragam ukurannya. Tiga belas cincin yang berbeda saat ini 

diketahui, yang paling terang adalah cincin epsilon. 

e. Bulan-bulan 

Uranus memiliki 27 satelit alam yang diketahui. Nama bagi satelit-satelit 

ini dipilih dari karakter Shakespeare dan Alexander Pope Lima satelit 
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utamanya adlaah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. 

9. Neptunus 

Si planet raksasa terbesar ke-4 di dalam Tata Surya. Sama seperti 

planet raksasa lainnya di Tata Surya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin 

debu tipis yang mengitari planet ini ditemukan tahun 1989 oleh Voyager 2. 

Sebagai planet terjauh yang juga memiliki cincin, cincin di Neptunus 

mirip dengan cincin Jupiter hamper tak terlihat jika disbanding cincin 

Saturnus atau Uranus. Sampai saat ini diketahui terdapat 5 cincin yang 

sudah terdekteksi dan diketahui data-datanya di Neptunus yakni dari yang 

terdekat adalah cincin Galle, LeVerrier, Lassell, Arago,dan Adams. Satu 

cincin lemah lainnya yang belum diketahui namanya memotong orbit bulan 

Neptunus yakni Galatea. Selain, ada 3 satelit Neptunus lainnya yang juga 

mengorbiy di area cincin yakni Naiad, Thalassa, dan Despina 

Cincin Neptunus di duga kuat masih sangat muda dengan usia jauh 

lebih muda dari usia Tata Surya, diperkirakan cincin planet ini terbentuk dari 

tabrakan satelit dalam di Neptunus yang kemudian membentuk sabuk di 

area tersebut. 

10. Pluto 

Pluto adalah sebuah planet katai (dwarf planet) dalam Tata Surya. 

Sebelum 24 Agustus 2006, pluto berstatus sebagai sebuah planet dan 

setelah pengukuran, merupakan planet terkecil dan terjauh (urutan 

kesembilan) dari matahari. Pada 7 september 2006, nama pluto diganti 

dengan nomoe saja, yaitu 134340. 

Pluto diketahui memiliki satelit yang berukuran tidak terlalu kecil 

darinya bernama Charon (berdiameter 1.196 km). 

a. Status planet 

Pluto sebenernya ditemukan lantaran adanya teori mengenal planet 

kesembilan dakam sistem tata surya bimasakti. Pada saat ditemukan, 

hanya diketahui sebagai satu-satunya objek angkasa yang berada 
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setelah Neptunus. Kemudian, Charon, satelit yang mengelilingi pluto 

semoat dikira sebagai planet yang sebenarnya. Akhirnya keberadaan 

satelit Charon ini semakin menguat status pluto sebagai planet. Pluto 

sendiri dengan orbit memanjangkannya yang aneh, memliki perilaku 

lebih mirip objek sabuk Kuiper dibanding sebuah planet, demikian 

anggaoan beberapa astronom. Orbitnya terhadap matahari juga terlalu 

melengkung dibandingkan delapan objek yang diklasifikasikan sebagai 

planet. 

b. Asal usul nama 

Nama pluto juga merupakan nama seorang dewa dari kebudayaan 

Romawi yang menguasai dunia kematian. Nama ini diberikan mungkin 

karena benda angkasa ini sama gelap dan dinginnya dengan dewa 

tersebut, selain juga misteri yang menyelimutinya. 

c. Wahana peneliti 

Siding Umum Himpunan Astronomi Internasional ( International 

Astronomical Union/ IAU) di Praha, Republic Ceko, yang berakhir 25 

Agustus, menghaslikan keputusan bersejarah dalam dunia astronomi 

dengan mengeluarkan pluto dari daftar planet-planet di Tata Surya. 

Mulai sekarang, anggota Tata Surya terdiri dari delapan planet, yakni 

Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 

d. Planet kerdil 

Pluto kemudian masuk dalam keluarga baru yang disebut planet 

kerdil atau planet katai. Keluarga ini beranggotakan pluto dan benda-

benda langit lain di Tata Surya yang mirip dengan Pluto, termasuk di 

dalamnya asteroid terbesar Ceres, satelit Pluto, Charon, dan beberapa 

benda langit lain yang baru saja ditemukan 

C. Stuktur Bumi 

Bumi mengorbit matahari dalam lintasan elips dengan jarak rata-rata dari 

matahari sebesar 149.500.000 km. karena lintasan elips ini, maka jarak matahari 

dan bumi selalu berubah. Waktu berotasi kedudukan sumbu bumi tidak tetap, 
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keadaanya seperti gasing yang sedang berputar tetapi hamper jatuh. Gerakan 

gasing yang seperti ini dinamakan presepsi yang dilakukan gasing untuk 

mengimbangi gaya gravitasi yang cenderung menjatuhkannya. 

Bumi telah terbentuk sekitar 4,6 milyar tahun yang lalu. Bumi merupakan 

planet dengan urutan ketiga dari delapan planet yang dekat dengan matahari. 

Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta km, berbentuk bukat dengan 

radius ± 6.370 km. bumi merupakan satu-satunya planet yang daapat dihuni 

oleh berbagai jenis makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan 

lautan. Secara struktur, lapisan bumi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kerak bumi merupakan kulit bumi bsgian luar (permukaan bumi) 

2. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan 

kerak bumi 

3. Inti bumi, yang terdiri dari material cair, dengan penyusun uama logam besi, 

nikel, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2900 – 5200 km. 

1. Atmosfer 

Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara 

menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. gerakan udara dalam 

atmosfer terjadi terutama karena pengaruh pemanasan sinar matahari serta 

perputaran bumi. Perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya 

massa udara, sehingga terjadilah perbedaan tekanan udra di berbagai 

tempat di dalam atmosfer yang dapat menimbulkan arus angina. 

Fungsi atmosfer antara lain : 

a. Mengurangi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi pada 

siang hari dan hilangnya panas yang berlebihan pada malam hari 

b. Mendistribusikan air ke berbagai wilayah permukaan bumi 

c. Menyediakan oksigen dan karbon dioksida 

d. Sebagai penahan meteor yang akan jatuh ke Bumi 

Berdasarkan perbedaan suhu vertical, atmosfer bumi dapat dibagi 
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menjadi lima lapisan, yaitu: 

a. Troposfer 

Lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah, berada antara 

permukaan bumi sampai pada ketinggian 8 km pada posisi kutub dan 

18-19 km pada daerah ekuator. 

Troposfer terbagi lagi menjadi empat lapisan, yaitu: 

 Lapisan Udara Dasar 

 Lapisan Udara Bawah 

 Lapisan udara Adveksi ( Gerakan Mendatar) 

 Lapisan udara Tropopouse 

b. Stratosfer 

Merupakan bagian atmosfer yang berada di atas lapisan troposfer 

sampai pada ketinggian 50-60 km, lapisan ini terletak diantara lapisan 

troposfer dan ionosfer. Pada lapisan stratosfer, suhu semakin meningkat 

dengan meningkatnya ketinggian. Suhu pada bagian atas stratosfer 

hampir sama dengan suhu pada permukaan bumi. 

Ciri lapisan dari stratosfer adalah keberadaan lapisan ozon yang berguna 

untuk menyerap radiasi ultraviolet, sehingga sebagian besar tidak akan 

mencapai permukaan bumi. 

c. Mesosfer 

Terletak di atas stratosfer pada ketinggian 50-70 km. 

d. Termosfer/ Ionosfer 

Berada di atas mesopouse dengan ketinggian sekitar 75 km sampai pada 

ketinggian sekiatr 650 km. 

Ionosfer dibagi menjadi tiga lapisan lagi, yaitu: 

 Lapisan Udara E 

 Lapisan Udara F 

 Lapisan Udara Atom 



Nastiti Edi Utami  33 
 

e. Ekosfer 

Merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Kandungan gas-gas 

atmosfer sangat rendah 

f. Ozon dalam Atmosfer 

Ozon adalah zat oksidan yang kuat, beracun dan zat pembunuh jasad  

renik yang kuat. Ozon biasanya digunakan untuk menstelirkan air isi 

ulang, serta dapat juga menghasilkan warna dan bau yang tidak enak 

pada air. Ozon terdapat lapisan stratosfer dan lapisan troposfer. Ozon 

yang terdapat dalam stratosfer berfungsi melindungi manusia dan 

makhluk hidup di bumi dari penyinaran sinar UV. 

g. Dampak Lubang Ozon 

Lapisan ozon ini di stratosfer dapat menyerap seluruh sinar UV ekstrem 

dan UV-C serta sebagian bedar sinar UV-B. Dengan semakin 

berkurangnya lapisan ozon, maka sinar UV-B yang diserap bumi semakin 

besar. Karena sinar yang bergelombang pendek ini memliki energy tidur, 

maka berpengaruh besar terhadap sel hidup dan mengakibatkan 

kematian jasad renik. 

2. Hidrosfer 

Air adalah senyawa gabungan dua atom hydrogen dengan satu atom 

oksigen menjadi H2O. energy matahri yang datang di permukaan bumi 

menyebabkan penguapan air ke bagian atmosfer. Kemudian di atmosfer uap 

air ini mengalami kondensasi dan selanjutnya akan jatuh sebagai hujan. 

Hidrosfer meliputi: 

a. Samudra dan Laut 

b. Sungai 

c. Danau 

d. Rawa 

e. Air Tanah 
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3. Lithosfer 

Berasal dari bahasa Yunani yaitu lithos artinya batuan, dan sphere 

artinya lapisan. Lithosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan 

terdiri atas batuan padat dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Lithosfer 

tersusun dalam dua lapisan, yaitu kerak dan selubung, yang tebalnya 50-100 

km. Lithosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga menimbulkan 

persegeran benua. 

Lithosfer terdiri dari dua bagian utama, yaitu: 

a. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium 

dan aluminium 

Kerak bumi terbagi menjadi dua bagian: 

 Kerak benua, merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di 

bagian atasnya dan batuan beku berasal dari bagian bawahannya 

 Kerak samudra, merupakan benda padat yang terdiri darai endapan di 

laut pada bagian atas 

b. Lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam 

silisium dan magnesium 

Bantuan Pembentuk Lithosfer 

Semua batuan pada mulanya dari magma yang keluar melalui puncak 

gunung berapi. Magma yang sudah mecapai permukaan bumi akan 

membeku. Magma yang membeku kemudian menjadi batuan beku, yang 

dalam ribuan tahun dapat hancur terurai selama terkena panas, hujan serta 

aktifitas tumbuhan dan hewan. 

a. Batuan Beku 

b. Batuan Sedimen 

c. Batuan Malihan 

4. Biosfer 

Merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari 

gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua 
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makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan 

utuh. 

Secara entimologi, biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio yang 

berasal hidup dan sphere yang berarti lapisan. Dapat diartikan biosfer adalah 

lapisan yang tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer adalah semua bagian 

permukaan bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. 

Salah satu bentuk dari lingkungan hidrosfer adalah terbentuknya 

gambut. Gambut terletak di antara atmosfer dan litosfer. Gambut 

merupakan suatu bentuk organis sebagai alat mula pembentukan batu bara. 

D. Pembentukan Benua dan Samudra 

Benua adalah daratan yang luas. Pada awal bumi terbentuk seluruh 

benua merupakan satu daratan yang amat luas, belum terbagi-bagi oleh 

pergeseran kerak bumi, daratan tersebut disebut Pangaean Supercontinent, 

pada masa Mesozoic terbagi atas dua bagian besar yaitu gondwana di belahan 

bumi selatan dan laurasia di belahan bumi utara. 

1. Samudra 

Adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung 

menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun 

kepulauan yang besar 

Ada lima samudra di bumi yaitu: 

 Samudra Arktik 

 Samudra Atlantik 

 Samudra Hindia 

 Samudra Pasifik 

 Samudra Antartika 

2. Prinsip-prinsip Utama 

Bagian luar interior bumi dibagi menjadi litosfer dan astenosfer. 

Berdasarkan perbedaan mekanis dan cara terjadinya perpindahan panas. 

Litosfer lebih dingin dan kaku, sedangkan asrenosfer lebih panas dan secara 
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mekanik lemah.  

Prinsip kunci Tektonik lempeng adalah bahwa litosfer terpisah 

menjadi lempeng-lempeng tektonik yang berbeda-beda. Lempeng ini 

bergerak menumpang di atas astenosfer yang mempunyai viskoelastisitas 

sehingga bersifat seperti fluida. 

Lempeng-lempeng ini tebalnya sekitar 100 km dan terdiri atas 

mantel litosferik yang diatasnya dilapisi dengan hamparan salah satu dari 

dua jenis material kerak. Yang pertama adalah kerak samudra atau yang 

sering disebut sima, gabunhan dari silicon dan magnesium. Kedua jenis 

kerak benua yang sering disebut sial, gabungan dari silicon dan aluminium. 

Dua lempengan akan bertemu disepanjang batas lempeng. Yaitu 

daerah dimana aktivitas geologis umumnya terjadi seperti gempa bumi dan 

pembentukan kenampakan topografis seperti gunung. 

3. Jenis-jenis Lempeng 

 Ada tiga jenis batas lempeng yang berbeda dari cara lempengan 

tersebut bergerak relatif satu terhadap lainnya 

a. Batas transform terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan 

satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform 

b. Batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama 

lain 

c. Batas konvergen terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu 

sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng 

bergerak dibawah yang lain atau tabrakan benua jika kedua lempeng 

mengandung kerak benua 

4. Kekuatan penggerak pergerakan lempeng 

Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif 

litosfer samudera dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Kelebihan 

kepadatan litosfer samudera yang membuatnya menyusup ke bawah di zona 

subduksi adalah sumber terkuat pergerakan lempeng. Ada dua jenis gaya 
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yang dalam pengaruhnya ke pergerakan planet, yaitu friksi dan gravitasi 

5. Gaya gesek 

 Basal drag 

 Slab suction 

 Gravitasi 

 Slab-pull 

 Gaya dari luar 

6. Lempeng-lempeng Utama 

Lempeng-lempeng tektonik utama, yaitu: 

 Lempeng Afrika, meliputi Afrika – Lempeng Benua 

 Lempeng Antartika, meliputi Antartika – Lempeng Benua 

 Lempeng Australia, meliputi Australia – Lempeng Benua 

 Lempeng Eurasia, meliputi Asia dan Eropa – Lempeng Benua 

 Lempeng Amerika Utara, meliputi Amerika Utara dan Siberia timur laut – 

Lempeng Benua 

 Lempeng Amerika Selatan, meliputi Amerika Selatan – Lempeng Benua 

 Lempeng Pasifik, meliputi Samudra Pasifik – Lempeng Samudra 

Pergerakan lempeng telah menyebabkan pembentukan dan 

pemecahan benua seiiring berjalannya waktu, termasuk juga pembentukan 

superkontinen yang mencakup hampir semua atau semua benua. 

 

Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Jelaskan Secara Singkat Pembentukan Tata Surya! 

2. Sebutkan Tiga Hukum Gerak Orbit Yang Dikeluarkan Oleh Johannes Kepler 

3. Sebutkan Ciri-Ciri Dari Planet Jupiter Yang Kalian Ketahui! 

4. Jelaskan Fungsi Atmosfer! 

5. Jelaskan Tiga Jenis Batas Lempeng! 
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BAB V 

KEANEKARAGAMAN MAKHLUK HIDUP DAN PERSEBARANNYA 

 

A. Biosfer dan Makhluk Hidup 

Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan 

dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer 

dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 milyar tahun dari 4,5 milyar 

tahun usia bumi. Biosfer dapat dibagi menjadi empat lapisan yaitu atmosfer, 

hidrosfer, geosfer, dan antrosfer. 

Beda antara makhluk hidup dan benda mati dapat dilihat dari sisi : 

1. Bentuk dan ukuran 

2. Komposisi kimia  

3. Organisasi 

4. Metabolism 

5. Iritabilitasi 

6. Reproduksi 

7. Tumbuh dan mempunyai daur hidup 

Yang termasuk kedalam makhluk hidup tingkat rendah adalah sebagai berikut : 

1. Virus 

2. Bakteriofag 

3. Rickettsia 

4. Bakteri 

5. Protozoa 

Terdapat dua tipe perkembangbiakan pada makhluk hidup bersel banyak yaitu: 

 Aseksual yang termasuk didalamnya adalah pembelahan kembar, kuncupan, 

pembentukan spora, dan perkembangan vegetative 

 Seksual yang terdiri dari beberapa tipe yaitu konjugasi dan fertilisasi 
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1. Keanekaragaman Hayati 

a. Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati 

1) keanekaragaman gen 

keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu yang 

masih berada dalam tingkat spesies yang sama.contohnya : kelapa 

macamnya yaitu kelapa gading, kopyor, hidrid, dan kelapa hijau 

2) keanekaragaman jenis 

keanekaragaman yang menyebabkan variasi antar spesies, lebih 

mudah diamati karena perbedaan lebih menyolok. Contohnya : 

variasi famili palmae antara lain kelapa, siwalan, aren, dan pinang 

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 

ekositemnya di daerah pantai, siwalan ekosistemnya di daerah  

kering, aren ekosistemnya di daerah rawa. 

b. Manfaat mempelajari keanekaragaman hayati 

1) Meengetahui manfaat masing masing jenis bagi kehidupan manusia 

2) Mengetahui adanya saling ketergantungan makhluk hidup 

3) Mengetahui ciri ciri dan sifat masin masing jenis 

4) Mengetahui kekerabatan antar  makhluk hidup 

c. Mempelajari keanekaragaman hayati tanpa dengan cara 

klasifikasi 

Mempelajari keanekaragaman hati tanpa klasifikasi akan memungkinkan 

terjadinya kerancuan pengertia dalam membentuk suatu jenis makhluk 

hidup. Sedangkan mempelajari keanekaragaman hayati dengan 

klasifikasi akan memperoleh kemudahan dan keseragaman dalam 

menunjuk suatu jenis 
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d. Keanekaragaman hayati di Indonesia 

Indonesia memiliki kondisi fisik (lingkungan abiotic) yang sangat 

bervariasi sehingga menuntut hewan dan tumbuhan yang hidup di 

dalamnya untuk beradaptasi dengan cara yang berbeda beda agar dapat 

bertahan hidup.keadaan lingkungan abiotic yang sangat bervariasi 

menjadikan Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan  

e. Klasifikasi 

Sitem klasifikasi ada 3 macam yaitu : 

1) Sistem klasifikasi alamiah oleh theophratus dalam bahasa latin 

polynomial 

2) Sistem klasifikasi buatan oleh carolus Linnaeus dalam bahasa latin 

binomial 

3) Sistem klasifikasi filogenetik oleh Charles Darwin dalam bahasa latin 

binomial 

f. Perkembangan klasifikasi  

Perkembangan sistem klasifikasi menunjukan bagaimana para ilmuan 

bekerja yaitu terbuka untuk perubahan dalam hal hal baru. 

2. Cara Menulis Nama Jenis 

Ketentuan ketentuan  yang harus dipenuhi dalam menulis nama jenis 

dengan sitem tata nama ganda adalah sebagai berikut : huruf pertama dari 

kata yang menyebutkan marga (genus) ditulis dengan huruf besar, 

sedangkan untuk kata penunjuk (spesies) ditulis dengan huruf kecil semua. 

Contoh Zea mays, Zea: genus mays: spesies 

bila nama jenis ditulis dengan tangan atau diketik harus diberi garis 

bawah pada kedua kata nama tersebut. Namun bila dicetak harus memakai 

huruf miring.  

Bila nama jenis itu diberikan untuk mengenang jasa yang menemukan 

nya maka nama penemu dapat dicantumkan pada kata kedua dengan 

menambahkan hisuf (i) di belakangnya.  
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Disamping cara pemberian nama spesies ada pula cara enulisan nama 

kelas, bangsa, famili, yaitu sebagai berikut : nama kelas adalah nama genus 

+ nae. Nama ordo adalah nama genus + ales. Nama famili adalah nama 

genus +aceae. 

 

B. Asal Mula Kehidupan 

Benih kehidupan dibumi yakni asam amino, dibawa oleh meteorit CR 

Chondrites dari luar angkasa, terjadi setelah hujan meteor lebih dari 400 juta 

tahun lalu. Pada saat itu, bumi diserang lebih dari 100 meteorit berukuran 1 km 

dalam waktu yang sangat singkat 

Masa setelah pemusnahan besar besaran. Dengan adanya ledakan 

kehidupan tersebut bisa dikatakan evolusi biologis mendapat bantuan besar 

dalam waktu relatif singkat, karena itu setelah sebagian besar kehidupan 

tersapu oleh asteroid, kecoa, lipas maupun hewan berkerat seperti tikus yang 

mengambil alih, tapi butuh beberapa tahun sebelum kekayaan ekosistem bisa 

kembali dengan kupu kupu, jerapah atau yg lainnya 

Teori Asal Mula Kehidupan Dibumi 

Kapan dan bagaimana asal kehidupan di bumi? Setidaknya ada 5 teori yang 

berhubungan dengan hal tersebut yaitu:  

a. teori kreasi khas 

b. teori generatio spontanae 

c. teori keadaan mantap 

d. teori kosmozoan 

e. teori evolusi biokimia 

Teori kreasi khas menyatakan bahwa makhluk hidup berasal daari zat 

supranatural (ghaib) 

Teori generatio spontanae menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari 

bentda tak hidup. Tokoh pendukung teori ini adalah aristoteles dan antonie van 

leuwenhoek. Menurut aristoteles : 
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 ikan dan katak berasal dari lumpur 

 cacing berasal dari tanah  

Ditentanng oleh para penganut paham biogenesis. Tokohnya adalah francesko  

redi, lazzaro spailanzani dan Louis Pasteur, menurut Pasteur: 

 omne vivum ex ovo 

 omne ovum ex vivo 

 omne vivum ex vivo 

C. Keanekaragaman Makhluk Hidup 

keanekaragaman makluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu : 

1. keanekaragaman gen 

2. keanekaragaman jenis 

3. keanekaragaman ekosistem 

D. Persebaran Dan Sejarah Perkembangan Makhluk Hidup 

1. Sejarah Kehidupan Bumi 

 azoikum :belum ada kehidupan, bumi masih panas 

 archeozoikum :bumi dingin, ada daratan dan lautan 

 proterozoikum :zaman kehidupan protozoa bersel Satu 

2. teori evolusi 

 Lamarck : evolusi disebabkan karena adanya adaptasi 

 Darwin : evolusi disebabkan oleh seleksi alam 

 Weismann : evolusi adalah masalah genetika. Jadi evolusi adalah seleksi 

alam terhadap seleksi genetika 

 De vries : evolusi disebakan karena mutasi gen 

3. Keterangan hidup 

Kehidupan terbagi dua yakni dunia tumbuhn dan dunia hewan termasuk 

manusia. Diberi nama dengab dua kata yaitu : 
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 Menunjukan genusnya 

 Menunjukan spesiesnya  

4. Persebaran Makhluk Hidup 

factor factor yang menentukan adanya variabilitas geografik makhluk hidup 

yang menyebar diatas permukaan bumi ini adalah sebagai berikut: 

1. factor lingkungan 

2. factor sejarah 

3. factor hambatan penyebaran 

5. Geografi Hewan 

geografi hewan terbagi 6 daerah geografik sebagai berikut : 

1. afrika dan sekitarnya, dihuni antara lain oleh gajah afrika, jerapah dan 

gorila 

2. Australia dan sekitarnya, dihuni antara lain oleh kangguru, koala, 

wombat 

3. India sampai Indonesia disebut daerah oriental, dihuni oleh antara lain 

harimau, gajah india, kerbau 

4. Daerah amerika utara dan sekitarnya disebut Nearctic, dihuni oleh 

bison dan semacam rusa rein yang disebut caribou 

5. Daerah amerika selatan disebut neotropical dihuni antara lain oleh tapir 

dan monyet howler 

E. Fenomena evolusi menjelaskan perubahan ciri makhluk hidup karena 

seleksi alam dan bersifat menurun 

Beberapa ilmuan yang menyampaikn pandangan pandangannya tentang 

evolusi : 

1. Jean baptiste Lamarck 

Mengemukakan bahwa alat alat tubuh yang sering digunakan akan tumbuh 

membersar, sebaliknya organ tubuh yang tidak pernah digunakan akan 
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menyusut bahkan hilang 

2. Alfred Wallace 

Menyatakan bahwa spesies yang ada sekarang berasal dari spesies masa 

silam yang mampu bertahan hidup 

3. Erasmus Darwin 

Menyatkan bahwa fungsional terhadap stimulus adalah diwariskan 

4. Charles Darwin 

Mengemukakan teori evolusi yang didasarkan pada pokok pokok pikiran 

sebagai berikut: 

a. Tidak ada individu yang sama 

b. Setiap populasi berkecendungan untuk tumbuh banyak karena 

kemapuannya bereproduksi 

c. Untuk berkembang biak diperlukan adanya makanan dan ruang yang 

cukup 

d. Bertambahnya satu populasi tidak akan berjala terus menerus 

5. Count de buffen 

Menyatkan bahwa variasi variasi kecil yang terjadi karena perngaruh alam 

sekitar diwariska 

F. Adanya evolusi diperkuat dengan bukti bukti 

1. Fosil 

Fosil merupakan sisa sisa, cetakan, jejak jejak atau berkas binatang atau 

tumbuhan yang telah membantu 

2. Homologi 

Dua organ dikatakan homolog jika mempunyai asal sama tetapi fungsi dan 

bentuknya berbeda 

3. Analogi  

Dua organ dikatan analog bila menunjukan fungsi sama tetapi bentuk 
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dasarnya berbeda 

4. Embriologi perbandingan 

Embriologi perbandingan ialah hewan hewan kelas vertebrata ikan, reptile, 

aves, dan mamalia, meskipun tubuh individu dewasanya berbeda namun 

fase awal perkembangan embrionya sangat mirip 

5. Ontogeni  

Sejarah perkembangan makhluk hidup dari zigot sampai dewasa 

6. Kovergensi  

Terbentuknya macam macam individu atau spesies yang berasal dari jalur 

evolusi yang berbeda tetapi mempunyai ciri ciri yang hamper sama 

7. Divergensi  

Terbentuknya bermacam macam individu dari satu macam spesies atau 

sejenis 

8. Spesies  

Individu dalam satu populasi yang bila mengadakan inter hibridasi 

menghasilkan keturunan yang fertile 

 

 

Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Apa yang dimaksud dengan biosfer? 

2. Beda antara makhluk hidup dan benda mati dapat dilihat dari sisi (sebutkan)! 

3. Sebutkan dua tipe berkembangbiakan pada makhluk hidup bersel banyak! 

4. Sebutkan manfaat mempelajari keanekaragaman hayati 

5. Sebutkan 3 sistem klasifikasi ! 
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BAB VI 

MAKHLUK HIDUP DALAM EKOSITEM ALAMI 

 

A. Populasi dan komunitas makhluk hidup 

Ada dua factor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di bumi yaitu 

factor abiotic dan factor biotik  

1. Faktor Abiotic 

Factor abiotic ini yang terdiri dari : 

a. iklim  

Beberapa Factor Iklim Yaitu : 

1) kelembapan udara 

2) suhu 

3) angina 

4) curah hujan 

b. Relief (bentuk permukaan bumi) 

Bentuk bumi yang tidak rata juga  menyebabkan kesebaran 

makhlluk hidup. Bentuk bumi yang berbeda-beda menyebabkan 

suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki intensitas cahaya 

yang bebeda-beda. 

c. Kondisi tanah  

Kondisi tanah berpengaruh bagi tumbuhan karena kondisi tanah 

yang baik maka tumbuhan pun dapat dengan mudah tumbuh 

disana. 

2. faktor biotic   

Factor biotik merupakan komponen dalam alam semesta yang hidup, 

misalnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan lain-lain.  

Factor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi: 
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a. individu  

individu merupakan organisme tunggal seperti: seekor tikus, seekor 

kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan 

seorang manusia. 

Ada bermacam-macam adaptasi makluk hidup terhadap 

lingkungannya, yaitu: 

1) Adaptasi morfologi, merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk 

kelangsungan hidupnya. 

2) Adaptasi fisiologi, merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh 

untuk mempertahankan hhidupnya. 

3) Adaptasi tingkah laku, merupakan adaptasi yang didasarkan 

pada tingkah laku. 

b. Populasi 

 Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan 

waktu tertentu disebut populasi. Dinamika populasi dapat juga 

disebabkan imigrasi dan emigrasi. 

 Imigrasi adalah perpindahan satu atau lebih organisme kedaerah 

lain atau peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih 

organisme di daerah yang sudah terdapat kelompok dari jenisnya. 

 Emigrasi adalah peristiwa ditinggalkannya suatu daerah oleh satu 

atau lebih organisme sehingga populasi akan menurun. 

c. Komunitas 

Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada 

suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan 

mempengaruhi satu sama lain. 

d. Ekosistem  

Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. 

Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem.  
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B. Berbagai bentuk ekosistem alami 

Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan 

lingkungannya. Macam-macam ekosistem menurut proses terbentuknya 

yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. 

1. Macam-macam ekosistem 

a. ekosistem alami: ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa 

adanya campur tangan manusia. 

b. Ekosistem buatan: ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. 

2. Komponen komponen ekosistem 

a. Komponen Biotik  

Komepenen biotik ekosistem terdiri dari semua makhluk hidup yang 

berada dalam suatu ekosistem, misalnya manusia, tumbuhan, 

hewan, dan mikroorganisme 

b. komponen abiotic 

komponen abiotic merupakan komponen ekosistem yang berupa 

benda mati yang didalamnya mencakup habitat, tanah, air, suhu, 

musim dan lain lain 

 

C. Aliran Energy Dan Materi Dalam Ekosistem  

Salah satu bentuk aliran energy adalah : rantai makanan yang 

merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu yang  

tidak dapat dibalik 

Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energy dari makhluk 

yang satu ke makhluk yang lainnya melalui sederetan organisme yang 

makan dan yang dimakan. Rantai makanan adalah peristiwa makan 

dimakan, dengan urutan dari produsen sampai decomposer. 

Para ilmuan ekologi mengenal tiga macam rantai pokok yaitu: 



Nastiti Edi Utami  49 
 

1. rantai pemangsa 

rantai pemangsa landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai 

produsen. 

2. Rantai parasite 

Rantai parasite dimulai dari organisme besar hingga organisme yang 

hidup sebagai parasite 

3. Rantai saprofit 

Rantai sparofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai 

4. Rantai makanan dan tingkat trofik 

Salah satu cara komunitas berinteraksi adalah dengan peristawa makan 

dimakan, sehingga terjadi pemindahan energy, elemen kimia, dan 

komponen lain dari satu bentuk ke bentuk lain di sepanjang rantai 

makanan 

5. Piramida ekologi  

Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu: 

a. Piramida jumlah 

b. Piramida biomassa 

c. Piramida energy 

D. macam-macam bentuk pola kehidupan 

Pola-pola interaksi terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, 

populasi, komunitas, sampai tingkatan ekosistem. 

 

Pola-pola interaksi 

Simbiosis adalah bentuk interaksi yang sangat erat dan khusus antara 2 

makhluk hidup yang berlainan jenis. Simbiosis dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam, diantaranya: 

1. Simbiosis Mutualisme 
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simbiosis mutualisme adalah interaksi antara 2 individu atau pun populasi 

yang saling menguntungkan misalnya, simbiosis antara jenis jamur 

tertentu dan jenis alga tertentu membentuk likenes, antara bunga dengan 

kupu-kupu. 

2. Simbiosis parasitisme 

Simbiosis parasitisme yaitu interaksi 2 individu atau populasi dimana salah 

satu individu untung, sedang simbion pasangannya rugi. Contohnya 

benalu yang tumbuh pada ranting pohon manga, cacing perut, dan cacing 

tambang yang hidup di dalam perut manusia. 

3. Simbiosis komensalisme 

Simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara individu atau populasi yang 

satu untung sedangkan individu atau populasi lainnya tidak untung dan 

juga tidak rugi. Contohnya interaksi antara ikan remora kecil yang 

menempel pada ikan hiu. 

 

Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Sebutkan dua factor yang mempengaruhipersebaran makhluk hidup! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan factor biotik! 

3. Sebutkan beberapa factor iklim! 

4. Ada bermacam macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya 

(sebutkan dan jelaskan) 

5. Apa yang dimaksud dengan imigrasi! 
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BAB VII 

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGANNYA 

 

Ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan 

hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. perbedaan utama ilmu 

lingkungan dan ekologi adalah adanya misi untuk mencari pengetahuan yang Arif, 

tepat(valid), baru, dan menyeluruh tentang alam sekitar, dan dampak Perlakuan 

manusia terhadap alam.  misi tersebut adalah untuk menimbulkan kesadaran, 

penghargaan, tanggungjawab dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan  

hidup secara menyeluruh. 

 Di Indonesia masalah lingkungan hidup mulai muncul pada tahun 1960-an. 

sejak saat itu Indonesia terus aktif mengikuti pertemuan Puncak yang 

membicarakan tentang lingkungan hidup secara global yaitu konferensi Stockholm 

pada 1972;  earth summit Di Rio de Janeiro tahun 1992 dan wssd di Johannesburg 

Tahun 2002. ilmu lingkungan meliputi hubungan Interaksi yang sangat kompleks 

sehingga untuk memudahkan mempelajarinya dilakukan berbagai pendekatan antara 

lain: homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem dan model.  

A. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungannya 

Struktur ekosistem menurut undang-undang nomor 23 tahun 1997 

tentang pengelolaan lingkungan hidup, batasan dari ekosistem adalah tatanan 

unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produk 

produktivitas lingkungan hidup secara struktural ekosistem terdiri dari komponen 

biotik dan abiotik. komponen biotik ekosistem meliputi: sumber daya tumbuhan 

sumber daya hewan jasad renik dan sumber daya manusia. komponen abiotik 

ekosistem meliputi: sumber daya tanah sumber daya air sumber daya energi 

fosil, udara serta cuaca dan iklim. 

Fungsi Ekosistem adalah terdapatnya aliran energi dalam ekosistem dan 

terjadinya daur materi di dalam ekosistem kedua hal tersebut dapat diamati 

pada proses produksi dan dekomposisi, rantai dan jaringan makanan, adanya 
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tingkatan tropik di dalam ekosistem, serta terjadinya daur biogeokimia yang 

berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. energi ialah segala 

sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan. 

Sumber energi dapat dikelompokkan menjadi titik 2 sumber energi tak 

terbarui ( Non-renewable) Yaitu sumber energi fosil dan nuklir, sumber energi 

terbarui (renewable) Yaitu energi bukan fosil, misalnya tenaga air dan tenaga 

angin. 

1. Komunitas 

Komunitas biotik sangat penting dalam keseimbangan ekosistem. 

komunitas adalah beberapa populasi yang hidup pada suatu habitat fisik 

tertentu yang merupakan suatu unit organisasi dengan karakteristik tertentu 

Sebagai tambahan dari komponen karakteristik populasi penyusunannya dan 

berfungsi sebagai suatu unit melalui berbagai transformasi metabolik. 

ukuran dan komposisi spesies pada komunitas adalah berbeda-beda, namun 

dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkatan tropiknya yaitu  produsen, 

konsumen, dan  d dan dekomposer. 

     Populasi adalah sekelompok individu spesies yang sama yang 

menempati suatu ruang dan secara kolektif mempunyai sifat yang khas 

sebagai suatu kelompok. sifat kolektif tersebut antara lain adalah kepadatan 

populasi natalitas mortalitas dan distribusi umur.  

 Spesies yang terbentuk melalui proses spesiasi dapat menempati 

habitat dan relung ekologis yang berbeda-beda tersebut karena kemampuan 

intrinsiknya seperti batas toleransi kemampuan adaptasi terhadap berbagai 

faktor seleksi alam, dan dimungkinkan karena adanya variasi genetik proses 

spesiasi yang umum terjadi adalah spesiasi alopatrik, parapatrik, simpatrik 

dan poliploidy.  sedangkan spesiasi akibat campur tangan manusia dapat 

terjadi dalam proses domestikasi proses spesiasi juga tak terlepas dari 

evolusi dan perkembangan faktor habitat dan relung ekologis melalui  

segregasi relung. 
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2. Lingkungan hidup buatan 

Manusia pada kehidupannya memerlukan tempat untuk bernaung dan 

melindungi diri , Oleh sebab itu manusia dalam bermasyarakat membentuk 

pemukiman pemukiman. dalam pembangunan pemukiman diperlukan 

keseimbangan dengan ekosistem, sehingga tidak melebihi daya dukung 

lingkungan. untuk itu diperlukan strategi berdasarkan keberlanjutan, dengan 

pendekatan ekologi: 

a. memperbaiki dan menjamin penyediaan air bersih 

b. meminimumkan masalah pembuangan limbah 

c. mengurangi pengubahan lahan subur untuk pertanian menjadi lahan 

pemukiman dan membantu mempertahankan produktivitas lahan 

d. mengembangkan pola konservasi energi untuk keperluan hidup dan 

produksi barang 

e. memaksimumkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia  

f. Memadukan pemeliharaan dan pelayanan permukiman dengan 

penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan masyarakat, dan 

pendidikan. 

Merupakan salah satu usaha dalam pengolahan sumber alam yang 

diklasifikasikan menjadi industri primer dan sekunder dan tersier. dalam 

pengelolaannya, industri mempunyai ciri dan karakteristik yaitu industri hulu 

dan industri hilir, dan industri kecil.  

Sumber daya alam secara umum adalah unsur lingkungan alam, baik 

fisik maupun hayati, yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. faktor penentu sumber 

daya alam adalah kebutuhan manusia yang dapat berubah-ubah sepanjang 

waktu. Karena luasnya cakupan sumber daya alam, maka disusun klarifikasi 

sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam terbarui dan 

tak terbarui. 

 



Nastiti Edi Utami  54 
 

3. Sumber Daya Alam Terbarui 

Jenis Sumber daya alam terbaru yang dibahas adalah sumber daya  

lahan dan hutan. Sumberdaya lahan di dunia terutama digunakan untuk 

lahan pertanian tanaman pangan titik penurunan kualitas sumber daya lahan 

antara lain disebabkan oleh erosi, penggunaan, dan perubahan peruntukan 

lahan yang tak terkelola dengan baik titik degradasi lahan karena erosi 

dipercepat oleh perilaku manusia yang salah dalam membuka dan mengelola 

lahan. 

4. Sumber Daya Alam Tak Terbarui 

Sumber daya alam tak terbarui adalah sumber daya yang 

keberadaannya di bumi terbatas, dapat habis terpakai, dan oleh proses 

alami tak dapat diadakan kembali dalam waktu yang relatif singkat, 

contohnya adalah sumber daya mineral dan bahan tambang, serta energi 

fosil. Sumber daya mineral dan bahan tambang berasal dari lapisan kerak 

bumi yang terbentuk dari berbagai proses geologi seperti magmatis, 

hidrotermal sedimentasi dan proses pelapukan. bahan tambang yang berupa 

logam dan non logam banyak dimanfaatkan manusia untuk kepentingan 

industri titik permasalahan sumber daya tersebut yang berkaitan dengan 

lingkungan meliputi proses penambangan dan pengolahan bahan tambang.  

5. Pembangunan konvensional dan permasalahan lingkungan hidup 

Teori pembangunan telah berkembang dari teori pembangunan 

berimbang, teori pembangunan pemenuhan kebutuhan pokok, teori 

pemerataan selanjutnya teori pembangunan dengan kualitas hidup sebagai 

cikal bakal teori pembangunan yang berkelanjutan. 

Konsep Pembangunan Yang Berkelanjutan 

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pengembangan dari 

konsep pembangunan yang sebelumnya. pembangunan yang berkelanjutan 

didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang 

tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. 
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Prinsip prinsip kehidupan yang berkelanjutan: 

a. menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.  

b. memperbaiki kualitas hidup manusia 

c. melestarikan Daya hidup dan keberagaman bumi 

d. menghindari sumber daya yang tidak terbarukan 

e. berusaha tidak melampaui kapasitas yang tidak terbarukan 

f. mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang 

g.  mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan 

h. menyediakan Kerangka kerja nasional untuk Melakukan upaya 

pembangunan pelestarian 

i. Menciptakan kerjasama global konferensi pembangunan yang 

berkelanjutan yang diawali 5 Juni 1972 di  stockholm yang berhasil 

memberi organisasi PBB di bidang lingkungan yang diberi nama UNEP ( 

United Nations environment programme).  

Pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia diaplikasikan dengan  

dibentuknya kemetrian Lingkungan hidup dari tahun 1972 hingga sekarang. 

Di samping disertai kebijakan berbagai aspek di bidang Lingkungan hidup 

sebagai konsekuensi justifikasi konferensi PBB di bidang lingkungan. secara 

umum sumber daya Alam dan energi diklasifikasikan: 

a. Sumber daya tanah dan air 

b. Sumber daya tanaman dan pepohonan 

c. Sumber daya akuatik 

d. sumber energi dan bahan mineral.  

Sumber Energi Meliputi: 

a. Energi: Fosil, yang terdiri dari minyak bumi gas bumi, batubara titik 2 

hydro, uranium, geothermal dan solar ar. 

b. Endapan bijih mineral, yang terdiri dari bauksit, timah, nikel, tembaga, 

emas, perak, mangan, pasar besi dan bahan galian lain yang termasuk 

sumber daya tak terbarukan 
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c. Bahan mineral untuk bangunan kaolin,  limestone, dolomites dan lain-

lain  

B. Konsep Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam merupakan Dan mempunyai nilai Di dalam kondisi 

dimana kita menemukannya. sumber daya alam dan energi meliputi semua yang 

terdapat di bumi baik yang hidup Dan benda mati, berguna bagi manusia, 

terbatas jumlahnya dan perusahaannya memenuhi kriteria kriteria teknologi, 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Sumber daya adalah suatu konsep yang dinamis sehingga Ada 

kemungkinan bahwa perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif 

kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna 

menjadi berguna dan bernilai. 

Masalah kependudukan di era pasar bebas dengan beragam teknologi 

yang makin canggih, batas negara juga makin tak berarti. apa yang terjadi di 

suatu belahan dunia, dapat dengan segera diketahui, bahkan reaksinya dapat 

dirasakan di belahan dunia lainnya. revolusi teknologi informasi memungkinkan 

semua itu. 

C. Masalah Kependudukan Dan Lingkungan Hidup 

Permasalahan lingkungan hidup terdiri dari permasalahan lingkungan 

global dan sektoral.  contoh permasalahan lingkungan hidup global adalah: 

pertumbuhan penduduk, penggunaan sumber daya alam yang tidak merata; 

perubahan cuaca Global karena berbagai kasus pencemaran dan gaya hidup 

yang berlebihan; serta penurunan keanekaragaman hayati akibat perilaku 

manusia, yang kecepatannya meningkat akhir-akhir ini. contoh permasalahan 

lingkungan sektoral dibahas masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia 

masalah tersebut terjadi pada berbagai ekosistem, seperti yang terjadi di 

kawasan pertanian, hutan, pesisir,  laut dan perkotaan. 

Adapun usaha mengatasi permasalahan lingkungan dilakukan dengan 

berbagai pendekatan.Pendekatan yang dibahas adalah cara ilmu pengetahuan 

dan teknologi, ekonomi, Menegakkan hukum , dan Etika lingkungan . untuk 
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mengatasi permasalahan lingkungan yang menjadi sangat kompleks diperlukan 

berbagai upaya pendekatan sekaligus secara sinergis masalah sumber daya 

timbul karena adanya ketidaksamaan antara sumber daya yang tersedia dengan 

kebutuhan manusia terus meningkat.  

 

D. Prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan 

ini merupakan ide yang dikemukakan oleh  Theodore Roosevelt( 1902). 

Dia adalah orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep 

konservasi. sedangkan menurut Rijksen( 1981) konservasi merupakan suatu 

bentuk evolusi kultural di mana pada saat dulu upaya konservasi lebih buruk 

daripada sekarang. konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan 

ekologi. 

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati menurut pasal 1 ayat 2 

undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya dirumuskan bahwa “pengelolaan sumber daya alam 

hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas keanekaragaman dan nilainya” 

     sasaran konservasi yang ingin dicapai tahun 1990 yaitu:  

 Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga 

kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia 

  menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe 

ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang 

menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan 

 mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga 

terjamin kelestariannya. akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan 

tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di 

darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi 
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genetik, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati  

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam rangka kesenian 

Sinambungan usaha perlindungan hutan dengan masuk konservasi yang 

dilakukan dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan agar kelestarian 

hutan tetap terjaga. 

Pertama, prinsip diatas menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik 

melainkan bagian dari struktur ekosistem. sebagai bagian dari ekosistem 

manusia tidak berhak merusak apalagi menghancurkan integritas ekosistem. 

akan tetapi di antara makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang mempunyai 

kemampuan untuk meningkatkan hubungan baik dengan lingkungan. 

 Kedua, memberikan kewajiban kepada manusia sebagai bagian dari 

suatu generasi untuk menjaga dan memelihara bumi agar tidak mengurangi 

fungsi dan manfaatnya terhadap manusia lain dalam generasi yang akan datang. 

Perlindungan Hutan menurut pasal 47 UU nomor 41 Tahun 1999 

dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha 

untuk: 

Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan kerusakan hutan dan hasil-

hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya 

daya alam, hama dan penyakit  

Tahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas 

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dan investasi serta perangkat yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

Ada tiga bentuk perlindungan terhadap Hutan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan yaitu:  

 perlindungan tanah hutan 

 lindung dan hasil hutan 

 dan perlindungan hasil hutan terutama yang terkait dengan pemanfaatan 

hutan dan pemungutan hasil hutan 
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Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Sebutkan pandangan manusia terhadap alam! 

2. Sebutkan ciri ciri manusia sebagai makhluk hidup! 

3. Sebutkan prinsip prinsip kehidupan yang berkelanjutan!  

4. Sebutkan secara umum sumber daya alam dan energi diklasifikasikan! 

5. Sebutkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan 

hutan! 
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BAB VIII 

ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI  BAGI KEHIDUPAN MANUSIA 

 

Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena 

dorongan untuk hidup yang lebih nyaman,lebih makmur,dan lebih sejahtera. Jadi 

sejak awal peradaban sebenarnya sudah ada teknologi,meskipun istilah teknologi 

belum di gunakan . istilah “teknologi” berasal dari kata ‘techne’ dan ‘logos’ yang 

artinya pengetahuan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari 

dalam kehidupan ini,karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

A. IPA Sebagai Dasar Pengembangan Teknologi 

Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam 

IPA Dasar atau murni ,IPA terapan, dan teknologi. IPA Dasar ,IPA terapan, dan 

teknologi mengkaji bahan pokok yang sama,yaitu alam. Teknologi dapat 

dibentuk dari IPA,tetapi dapat juga terbentuk tanpa IPA. IPA ada dalam 

teknologi dan mengendalikan teknologi,sehingga teknologi aman dan 

bermanfaat bagi manusia.  

B. Sejarah Peradaban Manusia dan Perkembangan Teknologi 

Sejarah Peradaban Manusia pada tahun masehi sampai yang akan 

terjadi di masa depan sbb : 

 500 – 1500 : Zaman Kegelapan (Dark Age) di Eropa 

 1858 : Teori Darwin  

 1996 : Agama Kristen tidak pernah menentang teori evolusi Darwin 

 2004 : Penemuan fosil Homo Floresiensis di Pulau Flores,Indonesia  

 2010 : NASA akan memperkenalkan wahana piring terbang menuju ke 

bulan hanya 6 jam (Daya Tampung 12 org) 

 2020 : SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) yang beroperasi 

sejak 1960 memperkirakan akan bisa berkomunikasi dengan 
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alien    

 2021 : Mobil terbang akan mulai diperkenalkan  

 2050 : Perjalanan ke luar angkasa secara komersial dimulai  

Perkembangan Teknologi mengakibatkan perubahan signifikan 

terhadap seluruh aspek kehidupan manusia.Perkembangan teknologi informasi 

meliputi perkembangan infrastruktur teknologi,khusus nya dalam bidang 

teknologi informasi,seperti adanya hardware,software,teknologi penyimpanan 

data/storage, dan teknologi komunikasi.Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang 

tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini,karena kemajuan teknologi akan 

berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan,perkembangan teknologi 

memang sangat diperlukan. 

 

C. Manfaat serta Dampak IPA dan Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial  

Perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang 

telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat 

manusia. Kemajuan IPTEK telah diakui dan dirasakan memberi banyak 

kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun pada sisi 

lain,pesatnya kemajuan IPTEK juga cukup banyak membawa pengaruh negatif. 

Berikut adalah manfaat dan dampak negative dari IPA dan Teknologi. 

1. Bidang Informasi dan Komunikasi 

Dampak Positif 

a. Lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru 

dibumi bagian manapun melalui internet. 

b. Dapat berkomunikasi dengan cepat dan pada jarak yang sangat jauh 

hanya dengan melalui handphone. 

c. Layanan bank dengan sangat mudah. 

Dampak Negatif  

a. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris  
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b. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang bisa disalah 

gunakan  

c. Kerahasiaan alat tes semakin terancam  

d. Kecemasan teknologi akibat teknologi computer 

2. Bidang Ekonomi dan Industri  

Dampak Positif  

a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi 

b. Terjadinya industrialisasi  

c. Produktifitas dunia industri semakin meningkat 

d. Persaingan dalam dunia kerja menuntut pekerja untuk selalu menambah 

skill dan pengetahuan yang dimiliki. 

e. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan 

produk kedokteran menjadi komoditi yang penting. 

Dampak Negatif  

a. Terjadinya pengangguran bagi yang tidak mempunyai kualifikasi yang 

sesuai  

b. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi 

akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. 

3. Bidang Sosial dan Budaya  

Dampak Positif 

a. Perbedaan kepribadian pria dan wanita  

b. Meningkatkan rasa percaya diri  

c. Tekanan dan kompetisi yang tajam,melahirkan generasi yang 

disiplin,tekun,dan pekerja keras 

Dampak Negatif 

 Kemerosotan moral di kalangan masyarakat,terutama remaja dan 

pelajar 
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 Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja meningkat 

 Pola interaksi antar manusia yang berubah 

 

4. Bidang Pendidikan  

Dampak Positif  

a. Munculnya media massa sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 

b. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru,yang memudahkan 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 

c. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka.   

Dampak Negatif 

a. Kerahasiaan alat tes semakin terancam program tes inteligensi  

b. Penyalah gunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk 

melakukan tindak criminal. 

 

5. Bidang Politik 

Dampak Positif 

a. Timbulnya kelas menengah baru  

b. Proses regenerasi kepemimpinan 

c. Di bidang politik internasional,juga terdapat kecenderungan tumbuh 

regionalisme  

Dampak Negatif 

a. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi 

kekuasaan dan kekayaan. 

b. Terorisme yang semakin merajalela. 

c. Kurangnya privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin 

dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. 
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6. Bidang Penyediaan Pangan,Sandang,dan Papan 

Dampak Positif 

a. Dalam Penyediaan Pangan : perkembangan IPA dan Teknologi dalam 

bidang penyediaan pangan melahirkan panca usaha tani yang 

merupakan program pemerintah. 

b. Penyediaan Sandang : setelah adanya kemajuan IPA dan Teknologi,telah 

dikembangkan jenis-jenis serat seperti,nylon,rayon,tetoroo,dakron,dll. 

c. Penyediaan Papan : para ilmuwan memanfaatkan lautan dan ruang 

angkasa untuk pemukiman. 

Dampak Negatif  

a. Penyediaan Pangan: residu pestisida,penggunaan bahan 

pengawet,pewarna,dan MSG menggangu kesehatan. 

b. Penyediaan Sandang: bahan-bahan sintesis tidak mudah rusak dan tidak 

mudah menyerap keringat. 

c. Penyediaan Papan: mengurangi lahan pertanian,penyerapan air 

berkurang,menyebabkan banjir. 

D. IPA dan Teknologi Masa Depan  

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu bagian yang tak lepas dari 

kehidupan manusia dari awal peradaban sampai akhir dari segala akhir 

kehidupan manusia. ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang seiring 

perkembangan peradaban manusia di dunia. Perlu mempersiapkan sumber daya 

manusia yang handal dalam memasuki era globalisasi yang salah satunya 

ditandai dengan komponen pendidikan dengan kurikulum yang berbasis 

pendidikan teknologi di jenjang pendidikan dasar ketik bahan merupakan materi 

pembelajaran yang mengacu pada bidang-bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk membahas masalah 

teknologi dan kemasyarakatan, memahami dan menangani produk dari teknologi 

sandang membuat peralatan-peralatan teknologi sederhana melalui kegiatan 

merancang, membuat dan memahami teknologi dan lingkungan. 
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Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Apa dampak positif dengan adanya IPTEK di bidang per ekonomian ? 

2. Setelah adanya kemajuan IPTEK apakah mempengaruhi kehidupan manusia ? 

3. Apa yang terjadi di tahun 2004 dalam sejarah peradaban manusia ? 

4. Apa dampak negatif dari IPTEK di bidang pendidikan ? 

5. Mengapa IPTEK tidak bisa lepas dari kehidupan manusia ? 
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BAB IX 

BEBERAPA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENTING 

 

A. Bioteknologi 

Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk 

hidup ( bakteri, fungi, virus,dan lain-lain) maupun produk dari makhluk hidup( 

enzim, alkohol) dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan 

jasa.Bioteknologi adalah istilah diberikan untuk sekumpulan teknik-teknik dan 

proses-proses.Bioteknologi adalah penggunaan organisme hidup dan komponen 

dalam bidang pertanian, tangan dan proses-proses industri lainnya. 

Pada akhir tahun 1970-an, bioteknologi mulai dikenal sebagai salah satu 

revolusi teknologi yang sangat menjanjikan di abad ke-20 ini. pentingnya 

bioteknologi secara strategis dan potensinya untuk kontribusi dalam bidang 

pertanian, tangan, kesehatan sumber daya alam dan lingkungan mulai menjadi 

kenyataan yang semakin berkembang. Saat ini walaupun masih dalam tahap 

pengembangan, industri bioteknologi mulai matang dan menghasilkan produk-

produk yang dapat dipasarkan di mana keberhasilan keberhasilan komersial dan 

perawatan terobosan teknologi yang dramatis telah dan sedang diraih.Dalam 

GBHN 1993 khususnya sasaran bidang  pembangunan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam PelitaVI, bioteknologi juga dimasukkan dalam kebijaksanaan 

nasional sebagai suatu bidang iptek yang perlu dikembangkan. 

Bioteknologi berkembang dengan sangat pesat, terutama di negara-

negara maju titik kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam 

teknologi misalnya: rekayasa genetika, kultur jaringan, rekombinan DNA, 

pengembangbiakan sel induk, kloning, dan lain-lain titik teknologi ini 

memungkinkan untuk memperoleh penyembuhan penyakit penyakit genetik 

maupun kronis yang belum dapat disembuhkan, seperti kanker ataupun AIDS. 

Kemajuan di bidang bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi yang 

melingkupi perkembangan teknologinya. sebagai contoh teknologi kloning dan 

rekayasa genetika terhadap tanaman pangan mendapat kecaman dari berbagai 
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macam-macam golongan.Bioteknologi adalah penggunaan biokimia dan 

mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu, untuk menghasilkan barang 

atau lainnya bagi kepentingan manusia. biokimia mempelajari struktur kimiawi 

organisme, rekayasa genetika adalah aplikasi yang etik denganmentransplantasi 

gen dari satu organisme ke organisme lain.  

1. Ciri utama bioteknologi adalah: 

a. Adanya gen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan 

b. adanya penjajah pendayagunaan teknologi dan industri 

c. produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. 

2. Perkembangan bioteknologi: 

a. Era bioteknologi generasi pertama,  bioteknologi sederhana. 

Penggunaan mikroba masih secara tradisional, dalam produksi makanan 

dan tanaman serta pengawetan makanan titik contoh: pembuatan 

tempe,cuka,dan lain-lain. 

b. Era bioteknologi generasi kedua proses berlangsung dalam keadaan 

tidak steril. Contoh: A. Produksi bahan kimia:aseton, asam sitrat 

c. pengolahan air limbah 

d. pembuatan kompos 

e. Era bioteknologi generasi ketiga. proses dalam kondisi steril. contoh: 

produksi antibiotik dan hormone 

f. Era bioteknologi generasi baru,bioteknologi baru,contoh:produksi insulin, 

interferon, antibodi monoklonal. 

Sekitar 15 tahun lalu dengan munculnya bioteknologi, bidang ini diharapkan 

dapat diterapkan untuk memberikan manfaat pada berbagai segmen di 

kehidupan. 

a. Kesehatan 

b. pertanian dan produksi pangan 

c. Produksi energi 

d. Industri 



Nastiti Edi Utami  68 
 

3. Bidang Utama Bioteknologi : 

a. Ilmu terapan 

b. Olahraga dan rekreasi 

c. informasi dan komunikasi 

d. industri 

e. Militer  

f. Rumah tangga 

g. Teknik 

B. Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah teknologi dan informasi.Teknologi informasi 

adalah hasil rekayasa manusia terhadap Proses penyampaian informasi dari 

bagian pengirim ke penerima sehingga pengirim informasi tersebut akan: lebih 

cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.Pada awal 

sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. maka Bahasa adalah 

teknologi. bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang 

disampaikan oleh orang lain. tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke 

mulut hanya bertahan sebentar saja. Setelah itu teknologi penyampaian 

informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi 

bisa lebih jauh.Gambar ini ini bisa dibawa-bawa Dan disampaikan kepada orang 

lain. selain itu informasi yang ada akan bertahan lebih lama.  

Ditemukannya alfabet dan angka arabik memudahkan cara penyampaian 

informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. suatu gambar yang 

mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan 

penulisan angka seperti MCMXCLIII  diganti dengan 1943. teknologi dengan 

Alfamart ini memudahkan dalam penulisan informasi itu titik kemudian teknologi 

elektronik seperti radio, TV, komputer mengakibatkan informasi menjad50i lebih 

cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. 

C. Teknologi Kearifan Lokal 

Beberapa kejadian bencana 5 tahun terakhir yang sebagian besar masih 

mengandalkan kecanggihan teknologi untuk menentukan tingkat bahaya di 
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suatu kawasan. masyarakat lokal masih dianggap objek yang harus nurut apa 

kata pemerintah.Karena jadi objek malah segala budaya lokal atau kearifan lokal 

yang berkembang tidak diperhatikan. Contoh lain ditunjukkan oleh KH Muzammil 

Hasan Basuni, pimpinan Pondok Pesantren Al Hasan yang terletak di desa 

kemiri, Panti dan dokumen Jember kepedulian terhadap perubahan lingkungan 

di sekitarnya tentang beliau bisa menyelamatkan 400 santrinya karena melihat 

keganjilan, dimana dalam kondisi hujan lebat tetapi air sungai tidak banjir lagi 

malah surut ketik ternyata di bagian hulu telah terjadi longsor yang menutup 

atau membendung sementara aliran sungai titik begitu Bandung tanah jebol 

maka terjadi banjir bandang titik semua bisa melihat bagaimana seluruh 

Kompleks pondok pesantren terendam lumpur dan banyak yang hancur karena 

nya. ini berarti bangsa Indonesia bisa bertahan hidup dengan belajar langsung 

dari alam dan berusaha terus mengenal tingkah laku alam di sekitarnya, 

sehingga mereka menciptakan kearifan lokal yang dianut oleh komunitas 

masyarakat sekitarnya.  

Kearifan lokal ini berkembang karena Selama ratusan tahun secara 

geologi, klimatologi, geografi dan kondisi sosial demografi Indonesia rawan 

bencana gempa, Tsunami, gunung api, longsor, rawan banjir, Angin Ribut, 

kekeringan, kebakaran hutan terhadap konflik sosial terhadap kuman penyakit 

menular dan lain sebagainya.Dalam perkembangannya kearifan lokal mulai 

terpojokkan atau terpinggirkan dikarenakan datangnya ilmu pengetahuan dari 

barat. Hal ini terjadi karena kearifan lokal tidak punya bukti ilmiah yang bisa 

diterima secara rasional. tulisan ini lebih menyoroti pada kearifan lokal yang 

berkembang di daerah gunung api. 

Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Apa arti Bioteknologi ? 

2. Ciri utama bioteknologi adalah ? 

3. Contoh era bioteknologi generasi baru adalah ? 

4. Apa manfaat ditemukan nya alfabet dan angka arabik ? 

5. Apa manfaat bioteknologi pada segmen kehidupan ? 
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BAB X 

ISU LINGKUNGAN 

 

A. Pemanasan global 

Prediksi bila terjadi pemanasan global 

 Ada kecenderungan terjadinya korelasi positif antara peningkatan kadar CO2 

di udara dengan kenaikan suhu global. 

 Pemanasan global menjadi isu yang sangat penting karena diprediksi akan 

timbul perubahan iklim global, sehingga mengacaukan pertanian dunia. 

 Terjadi peningkatan intensitas badai dan topan. 

 Kepunahan jenis flora dan fauna. 

 Tenggelamnya dataran pantai yang rendah. 

 

B. Lubang Ozon 

Akibat lubang ozon yaitu efek rumah kaca yang menyebabkan : 

 Suhu udara didalam rumah lebih tinggi dibandingkan diluar. 

 Sinar matahari masuk rumah kaca dipantulkan kembali oleh benda dalam 

rumah kaca membentuk gelombang panas 

 35% radiasi matahari tidak sampai ke permukaan bumi. 

 Sebagian atmosfer memantulkan kembali keruang angkasa disebut albedo 

bumi. 

 Radiasi yang diterima bumi 37% sebagian memantul sebagian diserap karena 

suhu bumi lebih rendah. 

C. Efek Rumah Kaca  

Dengan adanya efek rumah kaca suhu bumi rata-rata 15 derajat celcius. 

Atmoster bumi terdiri dari lapisan; Troposfer, statosfer,mesosfer dan termosfer. 
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Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon, yang terbentuk secara alami dari 

O2 melalui Fotokimia berfungsi melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi 

sinar UV dari matahari (ozon baik). 

Dampak lubang ozon 

Varietasi tumbuhan yang peka pada sinar UV-8  terhambat laju 

fotosintesinya (terjadi penurunan prouksi) menurunkan laju produksi. Planton 

menyebabkan penurunan produksi ikan. Merusak protein dan DNA sebagai 

pembawa sifat makluk. Perusakan DNA berpengaruh pada perubahan sel 

menjadi sel kanker , kususnya kanker kulit, berpengaruh pada penurunan 

immunitas dan penyakit katarak. 

Dampak deposisi alam 

   Merusak hutan di jerman barat kerusakan hutan karena hujan asam 8-

50%, di Negara Negara eropa 35%, cekoslowakia 71% dan lain lain. 

 Merusak klorofil menghambat fotosintesis 

 Penurunan pH tanah menyebabkan peracun tanaman dan pencucian 

magnesium 

 Penurunan populasi dan jenis ikan. 

 Kerusakan harta benda, benda seni , yang disebabkan korosi. 

 

Evaluasi (Latihan Soal) : 

1. Sebutkan prediksi prediksi jika pemanasan global terjadi.. 

2. Jelaskan apa yang dimaksud lubang ozon.. 

3. Jelaskan bagaimana alam melindungi bumi.. 

4. Apa saja dampak dari lubang ozon. 

5. Usaha usaha apa sajakah yang dapat mengurangi deposisi asam.. 

 

  



Nastiti Edi Utami  72 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Tun lAD MKU UMS, 2008,Imu Kealaman Dasar, Muhammadiyah University Press, 
Surakarta 

2. Dos Hendro Darmodjo. Dkk, 1998, IImu Alamiah Dasar, Universitas Terbuka, 
Jakarta 

3. Jasin, Maskoeri. 2006. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

4. Darmo, Hendro dan  Yeni Kaligis.2004. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta : Universitas 

Terbuka 

5. Hudiyono, Sumi. 2004. Alam Pikiran Manusia dan Perkembangannya. Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional. 

6. Maskuri Jasin, 2000, IImu Alamih Dasar, PT. Raja Gatindo, Jakarta 

7. J.S Sukardjo, Ilmu Kealaman Dasar, 

8. UU RI No. 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor 
Mentri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta 

 

 


