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sedang mempelajari kehidupan tumbuhan mulai dari struktur terkecil yaitu sel sampai 
tingkatan organisme. 

Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian ilmu biologi, ruang lingkup kajiannya, dan 

tingkatan organisasi makhluk hidup. Setelah memelajari bagian pertama ini, pembaca 

diharapkan dapat memahami tiga hal di antaranya, 1) pengertian ilmu biologi dan ruang 

lingkup kajiannya, 2) pentingnya belajar ilmu biologi khususnya berkaitan dengan kajian 

studi pertanian, 3) tingkatan organisasi makhluk hidup. 

Kata kunci: biologi, anatomi, morfologi, taksonomi 

 
1. PENGERTIAN ILMU BIOLOGI DAN LINGKUP KAJIANYA 

Biologi berasal dari kata bios dan logos, bios artinya hidup sedang logos artinya telaah 

atau studi. Jadi biologi adalah ilmu yang memelajari makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari 

manusia, tumbuhan dan hewan. Untuk biologi yang dipelajari dalam bidang pertanian adalah 

tumbuhan. Adapun ruang lingkup kajiannya antara lain: 

a. Anatomi tumbuhan: ilmu yang memelajari tentang struktur dalam (internal) tubuh tumbuhan. 

Dalam ilmu ini dikaji tentang struktur sel, jaringan, dan organ tumbuhan. Bagaimana susunan 

jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pembuluh membentuk organ utama tubuh 

tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, dan daun. 

b. Morfologi tumbuhan: ilmu yang memelajari struktur luar (eksternal) tubuh tumbuhan. 

Struktur akar, batang dan daun beserta bagian-bagiannya, juga modifikasi dari ketiga organ 

utama tumbuhan tersebut dipelajari dalam morfologi tumbuhan. 

c. Taksonomi tumbuhan: ilmu yang memelajari cara-cara pengelompokkan tumbuhan 

berdasarkan unit-unit tertentu. Tumbuhan yang jumlahnya sekitar 300.000 jenis 

dikelompokkan dalam lima kelompok besar (divisio) berdasarkan sistem filogeni sistem 

klasifikasi berdasarkan filogeni yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan 

hubungan kekerabatan (kesamaan struktur morfologi membuktikan adanya hubungan yang 

terjadi berdasarkan evolusi yang disebabkan oleh keturunan). 
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2. PENTINGNYA MEMELAJARI ILMU BIOLOGI 
Biologi merupakan ilmu dasar yang penting dipelajari oleh mahasiswa pertanian, karena 

bidang ilmu yang dipelajari yaitu anatomi, morfologi dan taksonomi akan memberikan dasar-

dasar dalam memelajari ilmu-ilmu terapan yang akan dipelajari pada semester-semester 

berikutnya. Sebagai contoh, dalam memelajari ilmu perbanyakan tanaman secara vegetatif 

dengan okulasi (penempelan), atau grafting (penyambungan) proses pertautan antara batang atas 

dan batang bawah perlu pengetahuan tentang struktur anatomi jaringan batang. Dalam 

memelajari ilmu genetika ataupun pemuliaan tanaman akan dibutuhkan dasar ilmu taksonomi, 

karena untuk proses persilangan tumbuhan harus paham tentang posisi dua jenis tumbuhan yang 

akan disilangkan, apakah dalam satu spesies yang sama atau tidak karena tingkat kompatibilitas 

dan keberhasilan persilangan akan sangat dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kekerabatannya. 

Selain itu untuk melakukan persilangan juga harus dipahami struktur organ kelamin (gamet) 

jantan maupun betina, bagaimana proses jatuhnya serbuk sari (pollen) di atas kepala putik 

(stigma). Masih banyak lagi keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu-ilmu pertanian yang lain. 

 

a. TINGKATAN ORGANISASI MAKHLUK HIDUP 
Dalam tingkatan organisasi makhluk hidup dari yang paling sederhana sampai yang 

kompleks dapat dijelaskan sebagai berikut: 

x Sel merupakan satuan struktur terkecil dari tubuh makhluk hidup 

x Jaringan merupakan kumpulan sel yang memunyai bentuk dan fungsi yang sama  

x Organ adalah  kumpulan jaringan yang menjadi bagian dari organisme 

x Sistem organ adalah kerja sama antara struktur dan fungsi organ yang harmonis 

dalam suatu tubuh  

x Organisme merupakan suatu jasad hidup atau makhluk hidup 

x Populasi ialah kelompok organisme sejenis yang hidup dan berkembangbiak pada 

daerah tertentu  

x Komunitas merupakan semua populasi dari berbagai jenis organisme yang 

menempati daerah tertentu dan terjadi interaksi  

x Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh semua unsur 

lingkungan hidup yang saling memengaruhi  
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x Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi (terdapat 9.000 m di atas 

permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, beberapa ribu meter di 

bawah permukaan laut). Sementara itu diameter bumi adalah 12.000 km. 
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