
MAKHLUK HIDUP DALAM EKOSISTEM ALAMI 

A. Peran Manusia Dalam Ekosistem 

Manusia adalah makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan alam lingkungannya. Pola 

hidup manusia sangat mempengaruhi lingkungan hiudpnya karena manusia 

mengusahakan dan memanfaaatkan sumber daya alam untuk keperluan 

hidupnya.Manusia bersama organisme lainnya di dalam lingkungannya merupakan 

ekosistem. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya semakin lama semakin banyak dan 

beranekaragam, sehingga kemungkinan kerusakan lingkungan hidup pun semakin besar, 

untuk itu agar ekosistem tetap terjaga maka harus ada keseimbangan didalamnya dan 

harus lah kita pahami bahwa ekosistem tedapat komponen komponen yaitu Komponen 

Biotik ( Produsen, Konsumen, Pengurai) dan komponen Abiotik ( kondis fisik dan kimia 

tempat hidup, habitat/substrat). Berikut ini ada bebrapa organisasi dalam ekosistem : 

1. Populasi 

Populasi dapat dikatakan sebagai kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup 

yang sama dalam suatu daerah atau wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.  Jika 

kita pikirkan, berapa banyak individu yang dapat berkumpul menjadi populasi?. 

Cara  menentukan batasan populasi yang lebih baik didasarkan kepada 

pengaruh/individu lain dalam suatu populasi. Jadi populasi itu dapat dipandang 

sebagai suatu sistem yang dinamis dari pada gejala individu yang selalu melakukan 

hubungan. Maka dari itu populasi adlah kumpulan individu sebuah spesies yang 

mampu berkembang biak silang antar satu individu dengan individu lainnya.Namun 

tentu saja individu tersebut tidak hanya berinteraksi melalui berkembang biak secara 

silang saja, tetapi juga berhubungan secara dinamis dalam hal hal lain.  

Berikut adalah ulasan mengenai kepadatan populasi, kepadatan populasi adalah 

hubungan jumlah individu tiap m3, misalnya dalam sebuah akuarium yang berukuran 

60cm X 30 cm X 30 cm dipelihara ikan mas 30 ekor untuk 54.000 cm3 atau dalam 

0,54 m3,  

Jdi Kepadatan populsasisebagai berikut  

D = N  

 S 



Keterangan : D = Densus  =  Padat  = Kepadatan 

  N = Numerus  =  jumlah = Frekuensi 

S = Spatum   = Ruang = Luasan daerah yang  ditempati 

Jawab: 

 

D=  30 ekor =  555 ekor/m3 

 0,54 m3 

Jika kepadatan populasi naik maka kebutuhan akan tempat tinggal bahan makanan 

dan kebutuhan lain lainnyamenjadi diluar kemampuan, jika hal itu terjadi akan 

timbullah persaingan yang menimbulkan 2 akibat :  

1. Dalam jangka waktu yang singkat menimbulkan akibat ekologi 

2.  Dalam jangka waktu yang panjang menimbulkan akibat evolusi 

Akibat  ekologi yang timbul dari persaingan itu adalah  

1. Kelahiran, kelangsunga hidup dan pertumbuhan populasi yang boleh jadi akn 

tertekan 

2. Terjadinya pemindahan atau emigrasi bpopulasi yang mungkin meningkat 

Akibat dari evolusi , misalnya dalam suatu populasi ada hewan bertubuh besar dan 

kecil terlibat persaingan, mengakibatykan hewan bertubuh besar  menang , sehingga 

popilasi hewan bertubuh besar akan semakin berkembang sedangkan hewan berutbuh 

kecil akan punah. 

Ada 2 faktor lingkungan yang dapat menurunkan daya biak populasi 

1. Faktor bergantung pada kepadatan populasi itu sendiri 

2. Faktor tidak bergantung pada kepadatan populasi 

Berikut faktor utama yang mempengaruhi Populasi: 

1. Natalitas 

Kelahiran yaitu kemampuan bertambahnya suatu populasi 

2. Mortalitas 

Kematian adlah berkurangnya suatu jumlah populasi 



3. Imigrasi & emigrasi 

Imigrasi adalah proses masuknya individu kedalam populasi, dan membentuk 

sekelompok baru/bergabung dengan lainnya. 

Emigrasi adalah keluarnya individu dari suatu bpopulasi untuk membentuk 

kelompok baru ditempat barui. 

4. Kompetisi 

Interaksi 2 individu/kelompok / populasi yang memperrebutkan sesuatu yang sama. 

5. Predasi/ Pemangsa 

Pemangsa dari oprganisme yang lebih kuat terhadap organisme yang lebih lemah . 

6.  Penyakit  

Pemangsa bagian tubuh organisme yang lebih kecil seperti parasit yang 

menyebabkan organisme mangsanya jadi sakit bahkan mati. 

 

2.Komunitas alami 

Komunitas adalah beberapa kelompok makhluk yang hidup bersama-sama dalam suatu      

tempat bersamaan misalnya : populasi  semut, populasi kutu daun  dan pohon 

tempat mereka hidup membentuk masyartakat   atau suatu komunitas. 

Dengan memperhatikan keanekaragaman dalam komunitas , dapatlah diperolah 

gambaran mengenai kedewasaan organisasi komunitas.  

Komunitas dalam populasi adalah ibarat makhluk dengan sistem organnya tetapi 

dengan tingkat organisasi yang lebih tinggi  sehingga memiliki sifat yang khusus 

untuk kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem organ atau pun komunitas organisasi 

hiduplainnya. 

 

 

 

 



B. Berbagai Bentuk Komunitas Alami 

Komunitas terdapat bermacam-macam , secara garis besar dapat dibagikan dalam dua 

bagian yaitu 

1. Komunitas Akuatik 

Komunitas ini dapat dimisalkan komunitas yang terdapat di laut, di danau, di 

sungai, di parit atau di kolam 

2. Komunitas Terrestial  

Kelompok organism yang terdapat di p[ekarangan, dihutan, di padang rumput, 

dipadang pasri. 

      Komunitas terdapat karakter yang mempengaruhinya: 

1. Kualitatif, seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. 

2. Kuantitatif  seperti frekuensi, densitas, densitas relative. 

3. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju satu 

arah yang berlangsuung lambat secara teratur pasti terarah dan dapat diramalkan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Aliran Energi dan Materi dalam Ekosisitem Alami 



Dunia dan benda yang ada didalamnya terdiri dari materi dan  energi. Tubuh organisme 

dibangun oleh materi dan hidupnya bergantung pada energy. Tanah , air , udara, 

tumbuhan, hewan tersusun atas materi. 

Materi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menempati ruang . Udara tersusun atas 

gas-gas yang tidak dapat dilihat namun bias kita rasakan..Wujud materi dapat dibedakan 

atas 3 yaitu padat , cair, dan gas., semua energy yang memasuki sebuah organisme hidup, 

populasi/ ekosistem dapat dianggap sebagai energy yang tersimpan atau terlepaskan. 

Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tetapi tidak dapat dihilang, 

dihancurkan atau diciptakan.Secara umum, enargi adalah suatu kemampuan untuk 

melakukan kegiatan.Tanpa enregi, dunia ini akan beku, tanpa energy tidak akan ada 

proses pertumbuhan di bumi ini. Berikut contoh contoh bentuk energy 

1. Energi Mekanik 

2. Energy maknetik 

3. Energy listrik 

4. Energy kimia 

5. Energy bunyi 

6. Energy nuklir 

7. Energy cahaya 

8. Energy panas 

9. Energy matahari 

Contoh perubahan energy yang berasal dari materi 

Energy matahari dapat diubah menjadi energy potensial dalam bentuk makanan. Seperti 

terjadi pada tumbuhana energy matahari diubah menjadi zat yang dibutuhkan oleh 

makhluk lain seperti hewan. Energi tanaman ini akan berpindah ke hewan melalui 

makanan dan diubah kebentuklain, sehingga ada sebagiabn energy yang terpakai dan 

energy yang berubah kebentuk lain missal feces. Dan tidak ada energy yang tidak hilang 

melainklan ada yang dimanfaatkan oleh organism lainnya. 

Sehingga dapat disimpulkan materi dan energy dalam ekosistem alami sangan 

berhubungan, materi menghasikan energy yang dialirkan dari mata rantai makanan yang 

satu ke mata rantai yang  lainnya. Sehingga materi yang menghasilkan energy itu tidak 



akan berhenti karena meskipun makhluk hidup dalam mata rantai mati, proses alirannya 

tidak akan berhenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Macam-Macam Bentuk Pola Kehidupan 

Pola kehidupan adalah kebiasaan dalam suatu kehidupan. Seperti contoh pola  

kehidupannya dapat dinilai dari cara manusia mencari kebutuhan. 

Seperti contoh: dalam suatu desa terdapat pola klehidupan kasta, dimana masih 

adanya masyarakat yang menbedakan nilai antara orang kaya dengan orang miskin,  

kedudukan masyarakat kalangan keluarga kerajaan dengan masyaratkat biasa. Hal itu 

adalah contoh pola kehidupan dalam kehidupan masyratakat. 

Jika dilihat dari pola hidup keanekaragamn pencarian nafkah, dapat diumpamakan 

masyarakat yang tinggal di area pegunungan akan banyak emnekuni lapangan pekerjaan 

petani, berbeda dengan masyartakat di sekitar pantai. 

Bisa dikatakan pola kehidupan juga disesuaikan dengan habitat tenpat makhluk hidup 

tersebut tinggal, Karen pola itu adalh kebiasaan, dan secara tidak labngsung m,akhluk 

hidup pastilah akan menyesuaikan pola hidupnya dengan lam sekitar, jika tidak maka 

makhluk hidup itu terancam punah. 

Bentuk pola kehidupan dapat meliputi,  

1. Masyarakat social 

2. Upacara  

3. Adat istiadat 

4. Kehidupan keragaman 

Dalam kesempatan ini pola kehidupan yang akan saya bahas adalah pola kehidupan 

ditinjau dari masalah social masyarakat: 

1.  Prose terjadinya social 

Proses ini melingkupi serangkaian studi sosiologiu yakni interaksi social, 

stratifikasi social. 

2. Klassifikasi masalah social 



Masalah social ini timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok 

komunitas social yg bersumber dari factor ekonomi, biologis, kebudayaa,dll. 

3. Perhatian masyarakat social 

Dikalangan masyarakat, masalah social  tidak begitu dibicarakan, justru yg menjadi 

sorotan adalah angaka kecelakaan , hal itu merupakan manifestasi social problem 

adalah kepincangan yang menuntut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki dibatasi 

ataubahkan kehilangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Kesimpulannya 

Makhluk hidup dibumi ini, mebentuk bebrapa organisasi 

Baik terdiri atas individu, populasi maupun komunitas 

Diman semuanya membaur jadi satu dan dinamakan ekosisitem, makhluk hidup dalam 

ekossitem tersebut tumbuh dan saling berinteraksi satu samalain, proses pertumbuhan dan 

mata rantai makluk hidup tersebut tidak terlepas dari aliran energy dan materi dalam 

ekositem alami tersebut. Karena siklus materi dsangat berperan pentinf demi 

kelangsunungan proses pertumbuhan secara terus menerus dibumi., Beanekaragamnya 

makhluk hidup dibumu ini berdasarkan kelompok/peroranggannya menimbu\lka pola 

pola kehidupan yang berbeda 

Diman pola itu disesuaikan dengan keadaan alamnya. 

Untuk itulah kita makhluk hidup harus tetap menjaga siklus kehidupan dimuka bumi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Sumber  Bahan resume 

1. Materi mengenai  “ Populasi dan komunitas alami”  diambil dari buku  “Ilmu Alamiah 

Dasar  karangan Drs. Maskoeri Jasin terbitan tahun 2009 penerbit rajagrafindo persada”  

2. Materi mengenai  “ Berbagai bentuk komunitas Alami”  diambil dari buku  “ Ilmu Alamiah 

Dasar karangan  Drs. Maskoeri Jasintahun 1993 penerbit cv rajawali” 

3. Materi mengenai  “Aliran Energi dan Materi dalam Ekosistem”  diambil dari buku  “ Ilmu 

Alamiah Dasar karangan  Drs. Nijamudin Dkk tahun 1991 penerbit ghalia indonesia” 

4. Materi Mengenai “Macam-macam bentuk Pola Kehidupan’ diambil dari buku “ilmu 

alamiah dasar karangan Ir Heri Purnama & Drs. H abu Ahmadi  dkk tahun 2008 penerbit 

rineka cipta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


