
PEMBELAJARAN BIOLOGI 
BERBANTUAN PhET INTERACTIVE 
SIMULATION : Topik Seleksi Alam

OLEH: M. ANDY RUDHITO & A. TRI PRIANTORO (JPMIPA FKIP USD)

DISAMPAIKAN PADA TEACHER TRAINING USD & SOGANG UNIVERSITY

YOGYAKARTA 17 NOVEMBER 2017



EVOLUSI

• Perubahan sedikit demi sedikit morfologi/anatomi makhluk hidup dalam 

waktu jutaan tahun

• Perubahan frequensi gen dalam populasi



EVOLUSI

• Evolusi : suatu perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu
yang lama

• Evolusi Biologi = perubahan frekuensi gena dalam suatu populasi karena faktor-
faktor atau mekanisme evolusi

• Mekanisme evolusi

• Natural selection

• Genetic drift

• Mutation

• Gene flow

• Rekombinasi Seksual



POIN PENTING TEORI EVOLUSI DARWIN

• Organisme akan terus mengalami perubahan

• Semua organisme berasal dari organisme sebelumnya

• Perubahan yang terjadi adalah suatu hal yang bersifat
bertahap dan memakan waktu yang cukup lama 

• Mekanisme perubahan evolusioner ini merupakan
Proses Seleksi Alam.



MEKANISME EVOLUSI

• Seleksi Alam

• Random Genetic Drift

• Mutasi

• Gen Fow

• Rekombinasi



MEKANISME EVOLUSI

• Seleksi Alam

• Seleksi alam adalah proses bertahap dimana alam menyeleksi bentuk-bentuk

yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi

lingkungan yang ada. 

• Untuk seleksi alam yang bekerja pada suatu populasi harus ada variasi dan

kompetisi dalam populasi sebagai bahan seleksi. 

• Konsep seleksi alam berpendapat bahwa organisme yang lebih cocok

dengan lingkungannya akan bertahan dan bereproduksi lebih baik dibanding

dengan organisme yang kurang cocok dengan lingkungannya…survival of the 

fittest



MEKANISME EVOLUSI - LANJUTAN

• Random genetic drift adalah hilangnya/lepasnya frekuensi allele secara

kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi

gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi atau isolasi

Ada dua kategori penyebab The bottleneck effect dan the founder effect



• Mutasi adalah perubahan secara acak pada struktur DNA, yang 

disebabkan oleh faktor eksternal (zat mutagenik) atau faktor internal

(kesalahan saat replikasi)

• Gene flow, adalah perpidahan materi genetik dari satu populasi ke

populasi lainnya, terjadi melalui interbreeding. 

• Rekombinasi Seksual, terjadi karena proses reproduksi seksual yang 

menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Pada

reproduksi terjadi rekombinasi gen memberi memberi peluang terjadinya

variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi populasi.

MEKANISME EVOLUSI - LANJUTAN



SELEKSI ALAM

Suatu proses yang terjadi melalui interaksi antara

lingkungan dan organisme yang ditunjukkan dengan

adanya keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi

dan bertahan hidup.



SELEKSI ALAM

• Perubahan Iklim

• Bencana Alam

• dll

• Makanan

• Herbivory

• Predasi

• Kompetisi

• Penyakit



PROSES SELEKSI ALAM



PENGARUH SELEKSI ALAM TERHADAP POPULASI

Seleksi Alam Distribusi Fenotip

Macam seleksi

Macam Seleksi :

• Seleksi Direksional

• Seleksi Penstabilan

• Seleksi Pendiversifikasian/disruptif



MACAM SELEKSI

Seleksi Direksional : Model seleksi alam yang memilih satu bentuk ekstrem

fenotip dalam suatu populasi, contoh : Populasi serangga yang resisten

pestisida



MACAM SELEKSI

Seleksi Penstabilan : Model seleksi yang memilih bentuk fenotip antara 

(intermediet), contoh : Warna cangkang siput yang tidak terlalu terang/gelap



MACAM SELEKSI

Seleksi Pendiversifikasian : Model seleksi yang memilih dua bentuk ekstrem, 

sehingga fenotip antara tereliminasi, contoh : populasi burung finch pemakan 

biji (Pyrenestes ostrinus) yang terdiri dari jenis paruh besar dan kecil



APA ITU PhET INTERACTIVE SIMULATION ??

• https://phet.colorado.edu https://youtu.be/4Hj6GqBRpA0

https://phet.colorado.edu/
https://youtu.be/4Hj6GqBRpA0


PhET INTERACTIVE SIMULATION untuk BIOLOGI



PhET INTERACTIVE SIMULATION untuk SELEKSI ALAM



SUMBER BELAJAR untuk SELEKSI ALAM



LEMBAR KERJA SIMULASI (PDF):

•Where Should I Live?

•Activity Natural Selection

• Exploration: Bunnies are taking over the world!



EKSPLOR SIMULASI TOPIK LAIN

• Jika waktu masih menungkinkan

• Silakan Eksplorasi Simulasi Topik lain dalam kelompok

• Perwakilan kelompok silakan menceritakan hasil eksplorasi



TERIMAKASIH


