
BAB 4 

KELANGSUNGAN HIDUP ORGANISME 

(MATERI IPA TERPADU KELAS IX) 

 

Standar Kompetensi: Memahami kelangsungan hidup makhluk hidup  

Kompetensi Dasar :  Mengidentifikasi kelangsungan hidup makhluk hidup  

melalui adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan.  

 

PENDAHULUAN 

Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal, yakni adaptasi, seleksi alam serta 

perkembangbiakan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan berlangsung 

hidupnya , yang tidak mampu bertahan akan punah, dalam peristiwa inilah alam akan berperan 

sebagai penyeleksi. Sedangkan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya, sehingga 

kelangsungan hidupnya terjaga.  

A. ADAPTASI 

Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yakni: adaptasi 

Morfologi (bentuk tubuh), adaptasi Fisiologi ( fungsi kerja tubuh), serta adaptasi tingkah laku 

(behavioral). 

1. Adaptasi Morfologi 

Adaptasi Morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh 

yang berlangsung  sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah 

dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. 

Contoh: aneka jenis paruh dan kaki burung, beragam tipe mulut serangga, aneka ragam 

jenis akar, batang dan daun pada tanaman. 

a. Aneka jenis paruh burung  

Bentuk paruh burung menyesuaikan dengan jenis makanannya, misalnya paruh 

burung pipit kecil dan coccok untuk memakan biji-bijian, paruh elang menyerupai 

kail, sehingga cocok untuk merobek daging, paruh burung pelikan besar dan ada 

kantungnya, cocok untuk berburu ikan di laut. 



Gambar 1. Aneka bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya

 

b. Beragam tipe mulut serangga

Serangga memiliki tipe mulut yang beragam, tergantung makanan mereka. Misalnya 

saja tipe mulut penggigit pada belalang, tipe mulut penghisap madu pada kupu

tipe mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk, dan lain sebagainya.

 

2. Adaptasi Fisiologi 

Adaptasi Fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ

bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh, sehingga sulit untuk diamati.

Contoh: sistem pencernaan khusus bagi hewan ruminansia, perbedaan sistem kerja pada tubuh 

ikan air laut dan ikan air tawar, enzim pencerna kayu pada rayap dan 

a. Sistem Pencernaan Khusus pada hewan Ruminansia

Hewan Ruminansia (pemakan rumput), memiliki tipe pencernaan khusus untuk mencerna 

rumput-rumputan yang memiliki dinding sel. Hewan ini bisa mencerna makanan d

lambung. 

b. Sistem Kerja Tubuh pada Ikan Air Laut

Ikan air laut menghasilkan urine yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan sungai. Hal 

ini disebabkan kadar garam air laut lebih tinggi daripada kadara garam air tawar, 

sehingga menyebabkan ikan air laut kek

Akibatnya, kadar garam dalam darahnya menjadi tinggi sehingga mengurangi kepekatan 

cairan dalam tubuhnya, ikan mengeluarkan urine yang pekat.
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3. Adaptasi Tingkah Laku 

Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan 

tempat hidupnya. Adaptasi tigkah laku mudah untuk kita amati karena berupa perubahan tingkah 

laku untuk untuk menyesuaikan lingkungannya. 

Contoh: Mimikri , hibernasi, estivasi, autotomi, migrasi burung saat pergantian musim, adaptasi 

mamalia air untuk bernafas.  

a. Hibernasi dan estivasi 

Pada musum dingin banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk 

menjaga suhu tubuhnya, tetapi makanan sangat langka. Untuk dapat bertahan maka 

beberapa hewn, misalnya tikus, landak, beruang hitam dan lain-lain melakukan hibernasi, 

yaitu tidur panjang di musim dingin. Demikian pula untuk hewan yang hidup di daerah 

guru yang sangat panas dan pada musim kemarau mempunyai perilaku tertentu yang  

yaitu melakkukan estivasi yaitu tidur panjang di musim kemarau, supaya dapat bertahan 

hidup di daerah gurun. Misalnya pada kadal, katak, keong, dan lain-lain. 

  

b. Mimikri 

Perubahan warna kulit sesuai dengan  warna lingkunagannya seperti yang dilakukan oleh 

Bunglon dinamakan mimikri. Bunglon mengelabuhi musuhnya dengan mengubah warna 

kulitnya menjadi warna yang sesuai dengan tempat yang ia tempati, misalnya di 

dedaunan warna kulitnya akan berubah menjadi hijau, sedangkan apabila di tanah warna 

kulit bunglon akan berubah menjadi coklat. 

 
Gambar 3. Mimikri pada Bunglon 

c. Autotomi 

Cicak merupakan contoh hewan yang ekornya mudah putus. Dalam keadaan bahaya, 

cicak mengelabuhi musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kejadian ini 

dinamakn autotomi. Jika seekor cicak dikejar pemangsa,ekornya secara mendadak 

putus dan bergerak-gerak sehingga perhatian  pemangsa akan tertuju pada ekor yang 

bergerak-gerak tersebut. Kesempatan itulah yang digunakan cicak untuk 

menghindarkan diri dari kejaran predator. 

 

 

 



B. SELEKSI ALAM 

1. Definisi Seleksi Alam 

Seleksi alam adalah proses pemilihan atau penyeleksian yang dilakukan oleh alam terhadap 

makhluk hidup yang dapat beradaptasi karena adanya perubahan alam, makhluk hidup yang 

mampu menyesuaikan diri terhadap alam akan tetap bertahan, sedangkan yang tidak dapat 

menyesuaikan diri akan tersisih (punah). 

2. Bukti-bukti Adanya Seleksi Alam 

 

Bukti-bukti adanya Seleksi Alam, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Organisme memproduksi keturunannya lebih banyak daripada yang bertahan hidup.  

b) Ditemukan adanya variasi di antara individu-individu dalam satu jenis.  

c) Beberapa variasi dari anggota populasi berhasil bertahan dan menghasilkan keturuna 

lebih baik daripada yang lainnya.  

d) Dengan berjalannya waktu, individu-individu anak memiliki variasi yang 

menguntungkan, akan mendukung pertumbuhan populasi. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seleksi Alam 

Faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya seleksi alam diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Perubahan Alam (perubahan iklim, suhu linkungan,  bencana alam dan lain sebagainya) 

b) Cahaya matahari  

c) Ketersediaan makanan  

d) Predator (pemangsa) 

e) Wabah penyakit  

f)  Parasit  

 

4. Hasil Seleksi Alam 

Hasil dari seleksi alam ssendiri adalah sebagai berikut: 

a) Punahnya spesies tertentu  

Contoh: Punahnya dinosaurus kurang lebih 65 juta tahun silam secara bersamaan, 

diduga karena bumi terkena hujan meteorit. 

 
Gambar 4. Dinosaurus yang telah punah 



 

b) Terbentuknya Spesies baru  

Contoh: beragamnya bentuk paruh burung Finch dari Kepulauan Galapagos yang 

sesuai dengan makanannya. Burung ini diduga berasal dari satu nenek moyang. 

5. Evolusi 

Evolusi adalah suatu proses perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-

lahan dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga menimbulkan spesies baru.  

Tokoh Evolusi yang sangat terkenal adalah Charles Robert Darwin, Ia berpendapat 

bahwa: 

a) Spesies yang hidup pada saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa silam  

b) Evolusi terjadi karena seleksi alam  

 

C. PERKEMBANGBIAKAN 

Perkembangbiakan merupakan cara dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan 

baru dan menjaga kelestarian jenisnya, mengingat organisme itu akan mati. Kemampuan 

berkembangbiak setiap organisme tidaklah sama, ada yang cepat dan adapula yang 

lambat. Menurut cara terjadinya, perkembangbiakan dibedakan menjadi dua macam, 

yakni perkembangbiakan vegetative (aseksual) dan perkembangbiakan generative 

(seksual). 

1. Perkembangbiakan Vegetatif 

Perkembangbiakan Vegetatif adalah terjadinya individu baru tanpa adanya peleburan sel 

kelamin jantan dan sel kelamin betina (aseksual). Oleh karena itu individu baru hasil 

keturunan perkembangbiakan vegetatif mempunyai sifat identik dengan induknya. 

           Menurut dibantu atau tidaknya manusia , perkembangan vegetatif dibagi menjadi 2, yakni: 

vegetatif alami dan vegetatif buatan. 

1.1.Perkembangbiakan Vegetatif Alami 

Perkembangbiakan Vegetatif Alami terjadi tanpa campur tangan manusia, di 

antaranya: pembentukan tunas (misal pada pisang, jamur, ragi dan Hydra), membelah 

diri ( misalnya pada bakteri), fragmentasi, spora(pada jamur, tumbuhan paku, lumut), 

stolon (pada arbei, rumput teki, pegagan), rhizoma (pada jahe, sansiviera, kunyit), 

umbi batang (pada kentang), umbi lapis (pada bawang) dan lain-lain. 

 



 
Gambar 5. Pembentukan tunas pada Pisang 

 

1.2.Perkembangbiakan Vegetatif Buatan 

Perkembangbiakan Vegetatif Buatan menggunakan bantuan dari manusia, terutama 

hal ini banyak dilakukan pada tumbuhan (plantae), di antaranya: mencangkok, stek , 

merunduk, menyambung (bisa tunas ataupun batang), okulasi, kultur jaringan, 

kloning dan lain sebagainya. 

 
Gambar 6. Kloning pada Domba Dolly 

 

 

2. Perkembangbiakan Generatif 

Perkembangbiakan Generatif adalah terjadinya individu baru dengan didahului oleh 

peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang biasa disebut fertilisasi 

(pembuahan). Perkembangbiakan generatif juga disebut perkembangbiakan seksual 

(dengan kawin). Sebagian besar organisme berkembangbiak dengan generatif. 

Individu baru yang dihasilkan berbeda atau hampir sama dengan kedua induknya. 

 

Contoh dari Perkembangbiakan Generatif adalah: 

a) Ovipar (bertelur), pada sebagian besar animalia, misal ikan (pisces), burung (aves)  

b) Vivipar (melahirkan anak/beranak), pada mamalia  

c) Ovovivipar (bertelur beranak), contohnya pada platypus (mamalia berparuh bebek), 

Ekidna (sejenis landak), dan beberapa jenis reptil (kadal)  



d) Biji, pada sebagian besar tanaman  

 

 
Gambar 7. Kumpulan telur katak pohon yang hampir menetas 

 

SELAMAT BELAJAR!!! 

SUKSES UNTUK KITA SEMUA!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


