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Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini 

diharapkan mahasiswa mampu :

• Menjelaskan ciri esensial makhluk hidup

• Membandingkan ciri tumbuhan dan hewan
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PICTURE AND PICTURE

• Setiap kelompok akan mendapat 1 amplop 

gambar

• Gambar A,B,C,D,E menggambarkan ciri 

esensial makhluk hidup

• Gambar 1,2,3,4,5 menggambarkan perbedaan 

antara tumbuhan dan hewan

• Identifikasikanlah kartu yang kalian dapat dan 

diskusikan bersama dengan teman sekelompok

• Presentasikanlah di depan kelas
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CIRI ESENSIAL MAKHLUK 

HIDUP
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STRUKTUR DAN ORGANISASI 

KEHIDUPAN

Struktur dasar makhluk hidup :

• Uniseluler

• Multiseluler

Organisasi kehidupan

• Tingkat individu

• Tingkat komunitas
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STRUKTUR DAN ORGANISASI 

KEHIDUPAN

Tingkat Individu

Sel → jaringan → organ → sistem organ → 

makhluk hidup

Tingkat komunitas

Individu → Populasi → komunitas → 

ekosistem → biosfer
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METABOLISME

Metabolisme adalah proses biokimia yang 

diawali dengan pengambilan zat dari 

lingkungan, kemudian diolah untuk 

menghasilkan energi dan diakhiri dengan 

pembuangan zat sisa atau zat yang sudah 

tidak dimanfaatkan
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METABOLISME

• Pada tumbuhan proses metabolisme 

meliputi kegiatan fotosintesa, transportasi, 

respirasi dan ekskresi

• Pada hewan metabolisme meliputi proses 

pencernaan, transportasi, respirasi dan 

ekskresi.
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MENANGGAPI RANGSANG

• Makhluk hidup dapat menanggapi rangsangan 

dari lingkungan luar tubuhnya

• Ketika ada aksi maka makhluk hidup akan 

bereaksi secara aktif melalui serangkaian reaksi 

dalam tubuhnya

• Benda mati tidak melakukan reaksi aktif 

terhadap aksi yang terjadi padanya

• Misalnya arah tumbuh tumbuhan yang 

mengarah ke arah datangnya cahaya matahari, 

adaptasi terhadap lingkungan,dll.
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Pertumbuhan dan Perkembangan pada 

manusia
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Pertumbuhan dan Perkembangan pada 

Tumbuhan
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TUMBUH DAN BERKEMBANG

• Tumbuh dan berkembang merupakan dua 

proses yang berbeda tetapi berjalan secara 

beriringan atau tidak terpisahkan.

• Tumbuh adalah proses pertambahan ukuran 

yang irreversibel atau tidak dapat kembali ke 

keadaan sebelumnya, artinya kalau sudah 

bertambah panjang/ tinggi tidak akan menjadi 

pendek lagi 

• Berkembang adalah proses pertambahan atau 

semakin maju/ kompleksnya fungsi organ atau 

jaringan
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• Makhluk yang unisel pertumbuhan hanya 

menyangkut bertambah besarnya ukuran sel 

dan tidak meliputi pertambahan jumlah sel, 

karena pertambahan jumlah sel dalam makhluk 

unisel merupakan proses perkembangbiakan; 

sedang perkembangannya adalah semakin 

berfungsinya organela-organela dalam sel . 

• Makhluk multi sel yang dimaksud pertumbuhan 

kecuali meliputi semakin bertambah besarnya 

ukuran sel juga meliputi semakin banyaknya 

jumlah sel penyusun tubuhnya. Adapun 

perkembangannya diawali dari proses 

deferensiasi sel sampai semakin kompleknya 

fungsi jaringan/ organ penyusunnya.



Page 17



Page 18

BERKEMBANG BIAK

• berkembang biak merupakan usaha 

makhluk hidup untuk mempertahankan 

jenisnya. 

• Perkembangbiakan dapat secara seksual 

atau aseksual

• Mengenai perkembangbiakan akan 

dibicarakan lebih detail pada pertemuan 

yang lain. 
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DAUR HIDUP

• makhluk hidup memiliki masa/ daur 

kehidupan, yaitu dari ada/ hidup hingga 

mati; sehingga tidak ada makhluk hidup 

yang kekal abadi. Tetapi kalau benda mati  

selamanya akan sebagai benda mati, 

misalnya batu, baja atau logam mulia yang 

lain.

• Daur hidup dapat berupa metamorfosis 

atau metagenesis
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MAKHLUK HIDUP

Makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda mati 

karena memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh benda 

mati, yaitu :

• Memiliki struktur dan organisasi kehidupan

• Melakukan metabolisme

• Menanggapi rangsang

• Tumbuh dan Berkembang

• Berkembang biak

• Memiliki daur hidup
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PERBEDAAN TUMBUHAN DAN 

HEWAN
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PERBEDAAN TUMBUHAN DAN 

HEWAN

Karakteristik Hewan Tumbuhan

1. Cara 

mendapatkan 
makanan

Heterotrof Autotrof dan 
heterotrof

2.   Pigmen Tidak memiliki 
klorofil

Memiliki klorofil

3.   Susunan tubuh Mempunyai 

susunan tubuh dan 

sejumlah tipe 
organ yang tetap

Hidupnya menetap 

di suatu tempat 

dengan organ 

tubuh yang sesuai 

dengan tempat 
hidupnya
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PERBEDAAN TUMBUHAN 

DAN HEWAN

Karakteristik Hewan Tumbuhan

4. Reaksi 

terhadap 
rangsang

Peka dan memiliki 
sistem syaraf

Kurang peka dan 

tidak memiliki sistem 
syaraf

5. Pertumbuhan Secara tertutup 

dengan ukuran dan 

bentuk yang relatif 
terbatas

Ukuran dan bentuk 

mudah berubah 

dengan dipengaruhi 

kondisi lingkungan 
sekitar

6. Cairan tubuh Cairan tubuh kaya 
akan zat garam

Cairan tubuh sedikit 

mengandung zat 
garam
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PERBEDAAN TUMBUHAN 

DAN HEWAN

Karakteristik Hewan Tumbuhan

7. Diferensiasi Lebih berdiferensiasi 

dengan memiliki 
banyak organ tubuh

Sedikit diferensiasi 

dengan sedikit 
organ tubuh

8. Susunan 
sel

Tidak memiliki dinding 

sel dengan vakuola 

kecil bahkan tidak 

memiliki vakuola dan 
memiliki sentriol

Memiliki dinding sel 

dan vakuola yang 

besar serta tidak 
memiliki sentriol

9. Pergerakan Dapat bergerak aktif, 

seperti pindah tempat, 
berjalan dan berlari

Tidak dapat 

melakukan gerak 
aktif
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REFLEKSI

• Silahkan tuliskan refleksi atas proses 

perkuliahan kita hari ini (feeling atau 

pengetahuan yang kalian dapatkan) dalam 

JURNAL HARIAN kalian....

• Jangan lupa dituliskan tanggal dan pokok 

bahasan hari ini.

TERIMA KASIH DAN SELAMAT 

BERLIBUR


