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Kata Pengantar 

 

Assalamualaikum wwb.  

Segala puji bagi Allah SWT berkat taufik, hidayah inayah Nya lah penyusunan 

karya tulis dengan judul ini dapat terselesaikan dengan semaksimal mungkin. 

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepda nabi Muhammad yang telah 

menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang sekarang ini. 

 Pada makalah Sebaran Flora dan Fauna di permukaan bumi ini dapat 

dijelaskan bahwa persebaran flora dan fauna ini sangat penting bagi kita maupun bagi 

kalangan masyarakat. 

 Dengan adanya karya tulis ini maka penulis berharap ini dapat bermanfaat 

bagi para siswa. Khususnya siswa SMK taruna Bhakti 

 Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembimbing dan 

teman-temannya yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis untuk 

menyusun karya tulis ini. 

 Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka 

penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

pembaca sekalian.  

 Wassalamualaikum Wwb. 

   

        Depok, 02 Februari 2011 

 

         Penyusun 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pengamatan and penelitian bahwa flora fauna di dalam 

permukaan bumi ada yang bermanfaat dan yang merugikan. Di dalam makalah 

ini penulis akan memaparkan hal-hal sebagai berikut. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Setelah penulis mengamati dan meneliti latar belakang diatas maka 

penulis membatasi masalah dengan memberi judul: “Sebaran Flora dan Fauna 

di Permukaan Bumi” 

 

C. Rumusan Masalah 

Setelah mengurai akan latar belakang masalah dan pembatasan 

masalah maka penulis bisa merumuskan masalah 

1. Bagaimana cara menanggulanginya sengan adanya sebaran flora dan 

fauna di permukaan bumi. 

2.  

D. Tujuan 

1. Membuat siswa lebih jelas mengetahui tentang adanya sebaran flora 

dan fauna di permukaan bumi. 

 

E. Manfaat 

1. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

2. Meningkatkan pengetahuan tentang flora dan fauna  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pembahasan 

Persebaran sumber-sumber alam yang menyangkut air, dunia dan 

tumbuh-tumbuhan, kesuburan tanah sinar matahari dan yang lainnya tidaklah 

merata di permukaan bumi ini. Sehingga persebaran flora dan fauna pun 

menjadi tidak merata di permukaan bumi ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

persebaran dan fauna dan manusia sangat dipengaruhi persebaran flora nya. 

Sementara persebaran flora nya sangat dipengaruhi oleh letak suatu daerah. 

banyak sedikia curah hujan serta kondisi kesuburan tanah dan sinar matahari.  

Maka, jelaslah bahwa persebaran flora dan fauna di permukaan bumi 

tidak akan merata. Sebagaimana diketahui bahwa permukaan bumi terdiri dari 

daratan dan lautan dengan perbandingan 3:7dari seluruh permukaan bumi, 

bentuk bentangan yang berupa lautan terdiri dari Samudera Pasifik, Samudera 

Atlantik, Samudera Hindia dan Perairan Arktik, serta kawasan perairan 

lainnya. Sedangkan, bentuk bentang alam yang berupa daratan terdiri dari 5 

benua besar, yaitu Benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika dan Australia, serta 

ditambah 1 benua ekstra dari kutub selatan yang berupa es yaitu benua 

Antartika. Benua ini luasnya sebanding dengan benua Australia namun secara 

fisik kurang memungkinkan untuk kehidupan karena suhunya terlalu rendah 

(rata-rata -4’ C) Dibawah ini ada beberapa factor yang mempengaruhi 

persebaran flora dan fauna di permukaan bumi.  
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a. Faktor Elevasi dan Morfologi 

Faktor elevasi adalah factor ketinggian suatu tempat dihitung 

dari permukaan air laut. Sedang factor morfologis adalah factor bentuk 

bentangan alam atau kondisi daratan. Antara lain dapat berbentuk 

pegunungan, bulat, dataran tinggi, dataran rendah, lereng, jurang, 

ngarai, gurun, valley, dll. Pengaruhnya terhadap persebaran flora dan 

fauna adalah semakin tinggi letak suatu tempat dari permukaan air laut 

maka semakin rendah pula suhu udaranya. serta mempunyai 

kelembapan udara yang lebih rendah dan mempunyai curah hujan yang 

lebih tinggi.  

 

b. Faktor Letak Geografi 

Letak lintang geografis adalah letak suatu tempat yang 

ditentukan berdasarkan besar kecilnya angka lintang geografis.  Angka 

lintang geografis suatu tempat yang semakin besar akan menunjukkan 

sebuah lokasi yang dekat menuju ke kutub, baik itu ke kutub selatan 

maupun kutub utara.  

c. Faktor Klimatologi 

Faktor klimatlogis adalah factor kondisi iklim pada suatu 

tempat. Keadaan iklim suatu tempat tidak hanya ditentukan oleh letak 

lintang geografis namun juga berdasarkan dengan bentuk bentang alam 

maupun arah angina yang berhembus,. Kondisi klimatologis yang 

memiliki kelembapan tinggi dan memiliki penyinaran matahari yang 

cukup banyak, maka memungkinkan untuk memiliki jumlah flora dan 

fauna yang hidup lebih banyak di daerah tersebut. 



 8 

d. Faktor Kesuburan Tanah 

Tanah dapat dikatakan subur apabila secara fisik tanah tersebut 

mempunyai unsure-unsur hara yang dperlukan oleh tanaman secara 

umum. Kondisi ideal tanah subur adalah 45% unsure anorganik , 45% 

unsure organik5 % unsure air dan  5% unsure udara. 

 

Contoh tanaman yang hidup di daerah gurun, panas dan tandus: 

     

 

Contoh tanaman yang hidup di hutan hujan/tropis: 

     

 

Contoh hewan yang hidup di daerah gurun: 

      

 

Contoh hewan yang hidup di daerah kutub: 

     

BAB III 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa persebaran sumber-sumber alam yang 

menyangkut air, dunia tumbuh-tumbuhan serta kesuburan tanah 

dan sinar matahari dan lain-lain tidaklah merata di permukaan 

bumi ini. sehingga, persebaran flora dan fauna pun juga tidak 

menyebar secara merata di permukaan bumi ini. 

B. Saran 

Dengan adanya karya tulis ini maka penulis 

mengharapkan agar masyarakat dapat menjaga kelestarian flora 

dan fauna di sekitar kita. 
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