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ABSTRAK 

 

MODUL PEMBELAJARAN TAKSONOMI VERTEBRATA KELAS 

MAMALIA 

 

Oleh : 

KIKI PERMATASARI 

Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan 

menarik yang mencakup isi materi, metode dan evaluasi yang dapat digunakan 

secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Biologi merupakan 

ilmu tentang kehidupan yang mengkaji objek dan persoalan gejala alam. 

Mamalia merupakan salah satu kelas dari filum Chordata, sama seperti 

hewan vertebrata lainnya, seluruh spesies kelas mamalia memiliki tulang belakang. 

Kata mamalia berasal dari bahasa latin mamma yang artinya kelenjar susu, di mana 

kelompok hewan ini memiliki kelenjar mamae (kelenjar susu) di tubuh mereka 

yang berfungsi untuk menyusui anaknya. Kelenjar susu hanya fungsional pada 

individu betina, sedangkan pada individu jantan kelenjarini tidak dapat 

menghasilkan susu seperti pada individu betina. 

Kata kunci : Modul,Taksonomi Vertebrata kelas Mamalia. 
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MOTTO 

 

                                   

                                       

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka 

mengubah keadaan mereka sendiri 

(QS Ar Ra’d 11) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah kebutuhan utama dalam pengembangan kualitas kehidupan di 

suatu Negara. Pada abad 21 merupakan abad pengetahuan, fokus utama pengembangan 

secara global berada pada sektor teknologi dan informasi. Abad 21 ditandai dengan arus 

globalisasi yang mengakibatkan persaingan semakin ketat sehingga dibutuhkan 

pengetahuan dan keterampilan agar mampu bersaing. Keterampilan yang dibutuhkan 

pada abad ini adalah keterampilan siswa. Ciri abad 21 menurut Kemendikbud adalah 

tersedianya informasi dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu peserta didik harus 

melek TIK yaitu memiliki kemampuan dalam menguasai media, informasi, dan 

teknologi. Maka pada pembelajaran abad 21 ini terjadi perubahan paradigma belajar 

yaitu dari paradigm teaching menjadi paradigm learning. Artinya bahwa sebelumnya 

pembelajaran hanya berpusat pada guru sedangkan saat ini pembelajaran berpusat pada 

peserta didik atau sekarang yang sering di kenal dengan kurikulum 2013. 

Proses pembelajaran di perguruan tinggi berbeda dengan proses pembelajaran di 

sekolah. Dari segi apapun, mahasiswa telah dianggap dewasa dibandingkan dengan 

siswa sekolah menengah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa mahasiswa telah 

memiliki kematangan dalam berpikir dan menentukan pilihan dalam proses 

pembelajaran. Belajar di perguruan tinggi sangat menjunjung kemandirian, mahasiswa 

dituntut untuk aktif membaca, mencari, dan menganalisis sebuah masalah secara 

mandiri. Maka dari itu untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan 

baik, maka penyampaian materi dari guru kepada siswanya dibarengi dengan 

penggunaan media pembelajaran yang bisa berupa bahan ajar atau media lainnya. Salah 

satu bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah bahan ajar berupa 

modul. 

Menurut (anwar, 2010) Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode dan evaluasi yang dapat 

digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Biologi 
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merupakan ilmu tentang kehidupan yang mengkaji objek dan persoalan gejala alam.
1
 

Menurut (firmansyah 2009) biologi sebagai salah satu bidang Ilmu Pengetahuan Alam 

yang menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses 

sains.
2
 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat  siswa dituntut untuk aktif dan mampu mandiri dalam belajar. 

Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri memiliki beberapa jenis 

mata kuliah yang harus di tempuh. Salah satunya materi Taksonomi Vertebrata. Mata 

kuliah ini merupakan mata kuliah yang dimana ada praktik dan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran ada banyak hal yang perlu di perhatikan seperti media 

pembelajaran,peralatan pembelajaran yang digunakan dan model atau metode pelajaran 

yang diterapkan. Salah satu media yang digunakan pada saat pembelajaran adalah 

modul. Dalam pembelajaran peran modul sangatlah penting yaitu sebagai acuan pada 

saat proses pembelajaran karna saat pembelajaran berlangsung kita sangat perlu sekali 

acuan atau reverensi materi untuk pengetahuan lebih lanjut karna jika kita hanya fokus 

pada satu buku atau modul itu tidak cukup karna biasanya isi nya pun tidak lengkap atau 

materi cakupannya kurang. 

Karana dengan tidak atau kurangnya modul maka menyebabkan mahasiswa 

kekurangan informasi tentang materi tersebut. Mencari informasi di internet bisa tetapi 

terkadang isi cakupan materinya pun berbeda-beda, misalkan sebagai contoh pada materi 

yang akan saya ambil yaitu tentang Taksonomi Vertebrata pada kelas Mamalia, 

dihalaman internet ada yang mengatakan bahwa ordo mamalia ada lima bahkan ada 

yang mengatakan terdapat tiga subkelas. Modul pembelajaran pada materi Taksonomi 

Vertebrata di Uin Raden intan sangatlah minim kita hanya mengandalkan cambel dan 

internet yang didalamnya isi cakupan materinya berbeda-beda. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya akan membuat modul tentang judul 

atau tema yaitu modul pembelajaran Taksonomi Vertebrata pada kelas Mamalia untuk 

program studi Biologi di Uin Raden Intan Lampung.  

 

                                                             
1
 Anwar ilham, Pengembangan Bahan Ajar (Bandung: Direktor UPI, 2010). 

2
 Firmansyah, Mudah Dan Aktif Belajar Biologi (Jakarta: pusat perbukuan departemen pendidikan 

nasional, 2009). 
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B. Deskripsi Singkat 

Modul ini akan memberikan pengetahuan tentang: 

1. Pengertian Taksonomi Vertebrata 

2. Pengertian mamalia beserta klasifikasi,ciri-ciri dan prilaku mamalia 

3. Sistem pernapasan,sistem reproduksi,peredaran darah,ekskresi dan sistem 

pencernaan pada mamalia 

4. Modul ini juga terdapat soal-soal dan lembar kerja praktikum. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Adapun tujuan dari pembuatan modul ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan pembagian kelas pada Vertebrata. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mamalia dan klasifikasi pada kelas 

mamalia. 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pada mamalia. 

4. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan membedakan cirri masing-masing ordo  

kelas mamalia pada kegiatan praktikum. 
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BAB II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN I 

A. Pengertian Mamalia 

Mamalia merupakan salah satu kelas dari filum Chordata, sama seperti hewan 

vertebrata lainnya, seluruh spesies kelas mamalia memiliki tulang belakang. Kata 

mamalia berasal dari bahasa latin mamma yang artinya kelenjar susu, di mana kelompok 

hewan ini memiliki kelenjar mamae (kelenjar susu) di tubuh mereka yang berfungsi 

untuk menyusui anaknya. Kelenjar susu hanya fungsional pada individu betina, 

sedangkan pada individu jantan kelenjarini tidak dapat menghasilkan susu seperti pada 

individu betina. Hampir semua mamalia melahirkan anaknya, hanya sebagian kecil yang 

bertelur (Monotremata). 

 Kebanyakan mamalia merupakan hewan cerdas, hal tersebut dikarenakan otak 

mamalia berkembang dengan baik, memiliki kesadaran diri dan dapat menggunakan 

alat. Sebagian mamalia dapat berkomunikasi dan bersuara dengan beberapa di antaranya 

adalah menghasilkan ultrasound, penanda aroma (scent marking), sinyal alarm,nyanyian 

dan ekolokasi. 

 Mamalia termasuk kelompok hewan homoikiloterm, yang artinya dapat 

menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungannya. Sebagian mamalia 

melakukan hibernasi yang ditandai dengan laju metabolism yang rendah, detak jantung 

dan pernapasan yang rendah dan suhu tubuh yang rendah. Hal tersebut bertujuan untuk 

dapat bertahan di suhu ekstrem di musim dingin. Contoh mamalia yang melakukan 

hibernasi di antaranya adalah kelelawar, beruang, tupai, landak susu, lemur,dll 

 Ciri lain yang diperlihatkan yang dapat diamati secara langsung adalah rambut di 

tubuhnya baik menutupi seluruh tubuh ataupun terlihat dominan di bagian tubuh 

tertentu. Rambut tersebut berperan dalam termoregulasi, yaitu suatu mekanisme dalam 

mempertahankan suhu tubuhnya. Selain itu juga berperan dalam melindungi, kamuflase, 

seleksi seksual, komunikasi. 
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B. Karakteristik Mamalia 

Berikut adalah karakteristik mamalia yang membedakannya dengan spesies lainnya. 

 mempunyai kelenjar susu. 

 mempunyai tulang belakang (vertebrata). 

 mempunyai anggota tubuh untuk bergerak seperti berenang, berlari dan 

memegang sesuatu. 

 mempunyai rambut untuk menutupi seluruh tubuhnya. 

 mempunyai kuku atau cakar di bagian jarinya. kuku atau cakar ini berguna untuk 

memanjat atau memegang makanan. 

 mempunyai jenis gigi berbeda, gigi taring, gigi seri dan gigi geraham. 

 mempunyai alat pernapasan paru-paru. 

 mempunyai organ jantung yang terbagi dengan dua serambi dan dua bilik. 

 kebanyakan berkembang biak dengan melahirkan (vivipar) ada juga yang 

berkembang biak dengan bertelur (ovovivipar) 

 mempunyai tempat untuk perkembangbiakkan embrio yaitu uterus. 

 Simetri bilateral. 

 Selomata. 

 Triploblastik. 

 Ekskresi menggunakan ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. 

 Peredaran darah tertutup. 

 Alat pencernaan lengkap. 

 Reproduksi seksual dengan cara fertilisasi internal.
3
 

  

                                                             
3
 yohannes, „Klasifikasi Wajah Hewan Mamalia Tampak Depan Menggunakan K-Nearest Neightbor 

Dengan Ekstrasi Fitur HOG‟, 5 no 1 (2019), 15. 
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C. Prilaku Mamalia 

1. Komunikasi 

Mamalia berkomunikasi dengan mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara ini 

juga memiliki banyak makna seperti ingin kawin, memperingatkan adanya tanda bahaya, 

memberitahu ada sumber makanan dan untuk tujuan sosialisasi. Misalnya, singa jantan 

yang selalu bersuara selama ritual kawin untuk mengusir pejantan lainnya. 

Hal ini tentunya juga berfungsi untuk menarik betina. Suara nyanyian paus juga 

merupakan sinyal untuk para betina, paus mempunyai dialek yang berbeda-beda 

tergantung wilayah lautannya. 

Vokalisasi ini juga termasuk panggilan teritorial, atau membedakan antar 

kelompok. Contohnya gajah, mereka berkomunikasi secara sosial dengan berbagai 

bentuk suara seperti mendengus, membunyikan suara yang mirip terompet, mengaum 

dna bergemuruh. Panggilan gemuruh ini berada di bawah jangkauan pendengaran 

manusia. Suara ini hanya bisa didengar oleh gajah lain, bahkan jika mereka berada 

dalam radius 10 km. 

2. Memberi Makan 

Mamalia membutuhkan banyak energi untuk mempertahankan suhu tubuh yang 

konstan, maka dari itu mamalia membutuhkan makanan yang bergizi pula. Mamalia ada 

yang pemakan daging namun ada juga yang pemakan tumbuhan. Mamalia pemakan 

tumbuhan mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti biji-bijian, daun-daunan, buah, 

nektar dan juga jamur. 

Selain karnivora dan herbivora ada juga yang pemakan segalanya yaitu 

omnivora, mereka mengkonsumsi daging-dagingan dan juga tanaman. Mamalia jenis 

karnivora memiliki sistem pencernaan yang sederhana. Ukuran hewan juga menentukan 

jenis makanan yang dikonsumsi. Mamalia dengan ukuran tubuh yang kecil lebih 

membutuhkan energi yang tinggi dan mempunyai metabolisme yang tinggi. Sedangkan 

hewan yang lebih besar memiliki sistem pencernaan yang lebih lambat. 

Beberapa mamalia adalah omnivora, namun umumnya lebih condong pada 

karnivora atau herbivora. Karena daging dan tumbuhan dicerna dengan cara yang 
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berbeda, jadi muncul preferensi antara satu dan lainnya. Seperti contohnya beruang, ada 

yang 70% pemakan daging, 50% pemakan daging dan ada juga yang kurang dari 50%. 

3. Kecerdasan Hewan Mamalia 

Pada mamalia yang cerdas, bagian otak besar cenderung lebih besar dibanding 

bagian otak yang lain. Kecerdasan ini sebetulnya tidak mudah untuk didefinisikan, 

namun indikasi kecerdasan bisa meliputi kemampuan belajar. Contohnya, hewan 

primata, dan tikus, mereka bisa belajar dan melakukan sebuah tugas baru. Hal ini adalah 

salah satu kemampuan penting jika mereka pertama kali pergi ke suatu habitat baru. 

 

D. Peran Mamalia 

Mamalia memiliki peranan yang penting dalam kelestarian. Mamalia sangat 

berperan dalam kehiduapan manusia karena dimanfaatkan untuk memenuhi banyak 

kebutuhan. Manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan memakan daging sapi, 

kambing, kerbau, unta atau babi. Kulit sapi dan kambing merupakan bahan baku 

sandang, baik pakaian maupun sepatu. Gajah dapat digunakan untuk mengangkut batang 

pohon atau balok kayu yang besar. anjing atau sipanse telah dijadikan bahan penelitian 

untuk eksplorasi angkasa luar. Selain itu, beberapa jenis mamalia lainnya bermanfaat 

pula untuk penelitian dibidang kesehatan. Mamalia memiliki peran yang penting dalam 

kelestarian ekosistem hutan. Menjelaskan peranan mamalia, antara lain sebagai 

penyubur tanah, penyerbuk bunga, pemencar biji, serta pengendali hama secara biologi. 

Selain peranannya secara ekologis, mamalia juga memiliki peranan dalam bidang 

kesehatan, ekonomi, serta estetika.
4
 

E. Persebaran Mammalia di Indonesia 

Untuk keanekaragaman jenis mamalia, Indonesia merupakan Negara dengan 

keanekargaman Mammalia tertinggi di dunia ( 515 jenis dari 4400 jenis di dunia, di 

antaranya 36 species endemis ).Hewan-hewan di Indonesia memiliki tipe Oriental 

(Kawasan Barat Indonesia) dan Australia (Kawasan Timur Indonesia) serta peralihan.  

Indonesia bagian barat (Oriental) yang meliputi Sumatera, Jawa dan Kalimantan 

                                                             
4
 i kimbal, Biologi Edisi Kelima Jilid 3 (Jakarta: Erlangga, 1999). 
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 Banyak spesies mamalia yang berukuran besar, misalnya gajah, banteng, 

harimau, badak. tidak ada mammalia berkantung. 

 Terdapat berbagai macam kera. Kalimantan merupakan pulau yang paling kaya 

kan jenis-jenis primata. Ada tiga jenis primata, misalnya bekantan, tarsius, loris 

hantu, orang utan. 

 Terdapat mammalia endemik. 

Indonesia bagian Timur, yaitu Irian, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, relative 

sama dengan Australia. 

Ciri-ciri mammalia di Indonesia bagian Timur adalah: 

 Mamalia berukuran kecil 

 Banyak hewan berkantung 

 Tidak terdapat spesies kera 

Irian Jaya memiliki 110 spesies mamalia, termasuk di dalamnya 13 spesies 

mamalia berkantung, misalnya kanguru (Dendrolagus ursinus dan Dendrolagus inustus), 

kuskus (Spilocus maculatus), bandicot, dan oposum. Di Irian juga terdapat 27 spesies 

hewan pengerat (rodentia), dan 17 di antaranya merupakan spesies endemik. 

Mammalia daerah peralihan yaitu pada daerah Sulawesi yang merupakan daerah 

peralihan yang mencolok menurut garis Weber. Hewan-hewan yang terdapat di pulau itu 

berasal dari oriental dan Australia. Di Sulawesi terdapat banyak mammalia endemik, 

misalnya primata primitif Tarsius sectrum, musang sulawesi (Macrogalida 

musschenbroecki), babirusa, dan anoa.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Broto Widjoyo, Zoologi Dasar (Jakarta: Erlangga, 1989). 
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