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KEANEKARAGAMAN MAKHLUK HIDUP 

 
 

STANDAR KOMPETENSI : 

- Memahami keanekaragaman makhluk hidup 

 

KOMPETENSI DASAR 

- Mengidentifikasi cirri-ciri makhluk hidup 

 

INDIKATOR 

- Menyebutkan cirri-ciri makhluk hidup 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. mengidentifikasi ciri makhluk hidup; 

2. mengklasifikasikannya berdasarkan ciri-ciri yang 

dimiliki. 

 

 

 

 

Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam 

sehari-hari makhluk hidup perlu makan dan minum. Dengan makan dan 

minum makhluk hidup dapat bertahan hidup. Selain itu, makhluk hidup juga 

melakukan aktivitas lainnya. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang 

membedakan dengan benda tidak hidup. Apakah ciri-ciri makhluk hidup 

yang juga dimiliki oleh benda tidak hidup? 

 

Ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda tidak 

hidup akan dibicarakan pada bahasan berikut ini: 
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Peta Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKHLUK HIDUP 
 

CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP 

1. Bergerak 

2. Makan 

3. Bernafas 

4. Tumbuh dan berkembang 

5. Berkembang biak 

6. Mengeluarkan Zat sisa 

7. Adaptasi 

8. Peka terhadap rangsangan  
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Pernahkah kamu melihat makhluk hidup seperti pada gambar di 

atas? Makhluk hidup itu merupakan mikroorganisme yang hanya dapat 

dilihat menggunakan mikroskop. Apakah makhluk itu mempunyai kloroplas? 

Perhatikan juga bintik mata yang ada di dekat flagel. Menurutmu, 

digolongkan ke dalam hewan atau tumbuhankah makhluk hidup itu? 

Tahukah kamu, bagaimana cara menggolongkan makhluk hidup? Mari kita 

pelajari bersama. 

 

 

Perhatikan kebun sekolahmu. Apa saja yang ada di sana? Di 

sana kamu akan dapat melihat bermacam-macam tumbuhan, hewan, 

kolam lengkap dengan hewan dan tumbuhan air. Sebelum kita membahas 

mengenai keanekaragaman makhluk hidup, sebaiknya kamu mengetahui 

perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Makhluk hidup 

mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat dilihat dari proses kehidupan 

makhluk hidup tersebut maupun struktur tubuhnya. Apakah ciri makhluk 

hidup itu? 

Bagaimana pula struktur tubuhnya? 

 

 

 

Gambar 1.1 Euglena viridis 

Sumber Gambar : Microsoft Encarta (2005) 



Belajar Ilmu Alam SMP Kelas VII                                            By : ASRI MULYANI  

CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP 

 4 

 

A. Ciri-Ciri Makhluk Hidup 

 

Amatilah aktivitas makhluk hidup di sekitarmu. Aktivitas apa yang 

kamu temui? Kamu mungkin akan menjumpai orang yang sedang berjalan 

dan mobil yang sedang melaju. Perhatikan, mobil dan orang sama-sama 

bergerak, namun samakah gerak yang diperlihatkan keduanya? Apakah 

semua yang bergerak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Agar kamu 

tahu perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup, mari kita lakukan 

kegiatan berikut ini. 

 

 

Kegiatan Ilmiah 1.1 
Perbedaan Makhluk Hidup dan Benda Tak Hidup 

Tujuan 

1. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 

2. Mengidentifikasi perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup 

Petunjuk Kerja 

1. Amatilah makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitarmu. 

2. Tuliskan ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup dan makhluk tak hidup 

yang kamu amati. 

Catat pula aktivitas yang dilakukan. 

3. Tuliskan hasil pengamatanmu ke dalam tabel. 

 

Tabel 12.1 Ciri-Ciri Makhluk Hidup 

No. Makhluk Hidup 

yang Diamati 

Ciri Aktivitas yang dilakukan 

1. Semut Bergerak Berjalan dari satu tempat ketempat 

yang lain. 

    

Tabel 12.2 Ciri-Ciri Makhluk Tak Hidup 

 

No. Makhluk Hidup 

yang Diamati 

Ciri Aktivitas yang dilakukan 

1. batu   
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Pertanyaan 

1. Apa saja ciri yang ada pada makhluk hidup? 

2. Apakah perbedaan ciri antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? 

3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan yang telah kamu lakukan tersebut! 

 

 

Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya 

dengan benda tak hidup. Tahukah kamu, apa sajakah ciri yang dimaksud? 

Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan makhluk hidup, 

marilah kita membahas satu per satu kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia, hewan, dan tumbuhan. Walaupun kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia, hewan, maupun tumbuhan tidak sama, namun gejala yang 

ditunjukkan sama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup, 

antara lain bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan kembang, 

reproduksi, respirasi, adaptasi, iritabilita, dan ekskresi. 

 

1. Bergerak 

Bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian Tubuh 

makhluk hidup karena adanya rangsangan. Perpindahan Seluruh bagian 

tubuh terjadi pada manusia dan sebagian besar hewan. Contoh manusia 

berjalan, berlari, burung terbang, ikan berenang. Bagaimanakah cara 

tumbuhan bergerak? Gerak tumbuhan hanya terjadi pada bagian tertentu, 

misalnya gerak tumbuh batang ke arah cahaya, gerak tumbuh akar sesuai 

dengan arah gravitasi bumi. 

 

 

 

Gambar 12.2  

Bergerak merupakan Ciri 

Makhluk Hidup  

 makhluk Hidup 

Sumber Gambar: 

Dokumentasi Penulis 
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2. Memerlukan Makanan atau Nutrisi 

Kamu sebagai makhluk hidup tentu memerlukan makanan. Tahukah 

kamu, mengapa kita memerlukan makan? Apakah hewan dan tumbuhan juga 

memerlukan makanan? Setiap makhluk hidup memerlukan makanan atau 

nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Makanan diperlukan sebagai 

sumber energi untuk melakukan prosesproses kehidupan. Cara 

mendapatkan makanan maupun cara makan setiap makhluk hidup berbeda-

beda. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan proses 

fotosintesis. Hewan dan manusia mendapatkan makanan dari makhluk 

hidup lain. 

 

 
 

Gambar 12.3. Makan merupakan Kebutuhan Makhluk Hidup 

Sumber Gambar: http://www.riauterkini.com/gambar/sapi.JPG sapi 5 
(2008) 
 

 

3. Respirasi (Bernapas) 

Apa yang kamu rasakan saat bernapas? Saat bernapas, kamu dapat 

merasakan terjadinya proses pemasukan udara dari luar yang mengandung 

oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Udara yang keluar 

dari paru-paru mengandung karbon dioksida dan uap air. Tidak percaya? 

Coba hembuskan napasmu ke cermin, apa yang terjadi pada cerminmu? 
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Kacamu menjadi buram akibat uap air yang keluar bersama karbon 

dioksida saat ekspirasi. Oksigen yang kamu hirup digunakan untuk oksidasi 

zat makanan di dalam tubuh agar diperoleh energi yang digunakan untuk 

aktivitas hidup. Apakah tumbuhan juga bernapas? Cobalah tutuplah daun 

dengan kantung plastik, apa yang akan terjadi? Makhluk hidup mempunyai 

cara dan alat pernapasan yang berbeda-beda. Manusia, mamalia, unggas, 

dan reptilia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan 

insang. Udara pernapasan pada tumbuhan masuk melalui lubang kecil pada 

seluruh bagian tumbuhan, yaitu stomata (pada daun) dan lentisel (pada 

batang) pada batang. 

 

4. Tumbuh dan Berkembang 

Lihatlah tubuhmu sekarang. Samakah tinggi dan berat badanmu 

sekarang dengan waktu kamu duduk di kelas 3 SD? Mengapa tubuhmu 

sekarang berbeda dengan saat kamu SD? Pertumbuhan merupakan proses 

pertambahan jumlah dan berat kering sel makhluk hidup, yang bersifat 

irreversible (tidak dapat kembali ke keadaan semula). Pertumbuhan pada 

makhluk hidup bersel satu (uniseluler) ditunjukkan dengan bertambahnya 

volume dan ukuran sel. Pertumbuhan pada makhluk hidup bersel banyak 

(multi seluler) terjadi karena jumlah sel bertambah banyak dan ukuran sel 

bertambah besar. Sel dapat bertambah banyak karena sel mengalami 

proses pembelahan. Akibat dari pertumbuhan adalah bertambah tinggi dan 

berat badan seorang anak, dan bertambah panjangnyaukuran batang. 

Apakah makhluk hidup hanya mengalami pertumbuhan? 

Selain mengalami pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami 

perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. 

Perkembangan merupakan perubahan/penyempurnaan struktur dan fungsi 

organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan, misalnya seorang anak 

usia 18 bulan dapat berjalan tanpa bantuan.  Antara 2—3 tahun, anak 

telah dapat mengontrol keinginan kencing dan buang air besar. Pada usia 3 

tahun anak telah dapat berbicara dengan kalimat sederhana, usia 5 tahun 

ke atas telah berkembangkemampuan berbicara, menulis, membaca, dan 

belajar bagaimana bergaul dengan orang lain. 

 

5. Reproduksi atau Berkembang Biak 

Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan 

hidupnya,salah satu caranya adalah dengan berkembang biak atau 

reproduksi. Dalam proses perkembangbiakan, sifat anak akan mewarisi 

sifat induknya. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dilakukan dengan 
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dua cara, yaitu secara seksual (kawin atau generatif) dan secara aseksual 

(tak kawin atau vegetatif). 

Bagaimana cara ayam berkembang biak? 

Pernahkah kamu mengamati perkembangan telur pada saat 

pengeraman? Setelah mengalami pengeraman selama kurang lebih 21 hari, 

telur akan retak, kemudian muncullah anak ayam  

dari dalamnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Adaptasi 

Menurutmu, apakah yang harus dilakukan makhluk 

hidup agar dapat bertahan hidup di lingkungannya? 

Tahukah kamu bagaimana cara kaktus mempertahankan 

hidupnya di lingkungan gurun? Kaktus selalu melakukan 

adaptasi terhadap lingkungan agar tetap hidup. Adaptasi 

adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya. Bagi makhluk hidup yang 

dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ia 

dapat hidup lebih lama dan individu sejenisnya (populasi) 

cenderung bertambah banyak. Tetapi bagi makhluk 

hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan akan punah.  

 

 

 

 

7. Iritabilita (Peka terhadap Rangsang) 

Coba kamu perhatikan tanaman yang tumbuh di dalam pot yang 

diletakkan di dalam ruangan. Ke arah manakah batang tanaman itu 

tumbuh? Tanaman tersebut akan mengarah ke cahaya yang menyinari 

Gambar 12.4 Salah Satu 
Ciri Makhluk Hidup adalah 
Berkembang Biak 

Foto: Dokumentasi Pene 

Gambar 12.5 Tanaman 
kaktus dengan Batang Lebar 

dan Daun seperti  
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ruang tersebut. Hal itu menunjukkan tanaman peka terhadap rangsang 

cahaya. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi 

rangsang dengan cara yang berbeda-beda. Kepekaan terhadap rangsang 

menunjukkan bahwa di dalam tubuh makhluk terjadi proses pengaturan. 

 

8. Ekskresi (Pengeluaran Zat Sisa) 

Oksidasi zat makanan serta pertukaran zat di dalam tubuh makhluk 

hidup (metabolisme) selain menghasilkan energi juga menghasilkanzat sisa 

yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kadar zat sisa yang tinggi jika 

tidak dibuang akan membahayakan tubuh. Contoh paruparu dan insang 

mengeluarkan CO2 dan uap air, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal 

mengeluarkan urine. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. 

Apakah perbedaan ciri pada makhluk hidup dan benda tak hidup? 

 

 

 

 

UJI KOMPETENSI 

A. Berulah tanda sillang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat 

 

1. Putri malu atau si kejut akan mengatupkan daun-daunnya bila 

disentuh. Gejala ini menunjukan bahwa makhluk hidup itu mempunyai 

kemampuan….. 

a. bergerak 

b. iritabilitas 

c. nutria 

d. respirasi 

 

2. Proses-proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh 

disebut…. 

a. respirasi 

b. oksidasi 

c. ekskresi 

d. iritabilitas 

 

3. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah…. 

a. menghasilkan keturunan yang baik 

b. menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah 

c. menambah keturunan 
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d. memperkuat kelompoknya 

 

 

 

4. Peristiwa berikut yang dikelompokkan peristiwa proses ekskresi 

adalah …. 

a. gugurnya daun jati pada musim kemarau 

b. keluarnya darah dari luka tusukan paku 

c. keluarnya telur pada saat ayam bertelur 

d. keluarnya keringat pada saat berkeringat 

 

5. Untuk mengamati sel-sel tubuh yang rusak, makhluk hidup 

memerlukan…. 

a. respirasi 

b. ekskresi 

c. reproduksi 

d. nutrisi 

 

6. Ujung batang tanaman selalu tumbuh keatas, kea rah datangnya 

cahaya matahari. Peristiwa itu menunjukkan bahwa tumbuhan…. 

a. memerlukan suhu yang tinggi 

b. memiliki kepekaan terhadap rangsangan 

c. memerlukan cahaya 

d. bergerak 

 

7. Tumbuhan hijau mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhan 

dengan cara… 

a. menghisap makanan dari makhluk lain 

b. melakukan fotosintesis 

c. menghisap sisa-sisa zat dan tempat hidupnya 

d. mengikat oksigen dari udara bebas 

 

8. Alat Bantu pernafasan pada ikan disebut… 

a. trakea 

b. siring 

c. pudi hawa 

d. labirin 

 

9. Makhluk hidup dikatakan berkembangbiak apabila…. 
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a. selnya bertambah besar dan banyak 

b. selnya tidak bertambah 

c. selnya bertambah banyak dan tidak bertambah besar 

d. jumlahnya bertambah banyak 

 

10. Oksigen yang masuk ke tubuh organisme digunakan untuk… 

a. ekskresi 

b. fotosintesis 

c. sekresi 

d. oksidasi 
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