
LATIHAN SOAL CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Ciri khas yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup adalah....

a) mengeluarkan zat sisa
b) tumbuh
c) berkembang biak
d) bergerak

2. Mampu melakukan iritabilitas artinya......
a) mampu beradaptsi 
b) mampu tumbuh
c) mampu menanggapi rangsang
d) mampu berkembang biak

3. Makanan organisme berklorofil  berbeda  dengan makanan organisme yang tidak berklorofil 
karena organisme berklorofil.......
a) memakan zat organik
b) memakan zat anorganik
c) makanannya tergantung pada organisme lain
d) memerlukan gula, zat tepung, dan protein dari lingkungannya

4. Fotosintesis menghasilkan zat berupa.......
a) gula yang akandiubah menjadi amilum
b) amilum yang akandiubah menjadi gula
c) protein yang akandiubah menjadi gula
d) vitamin

5. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah.....
a) berkembang biak
b) bergerak
c) menanggapi rangsang
d) berpindah tempat

6. Respirasi sel untuk menghasilkan energi merupakan contoh reaksi.......
a) penyusunan (anablisme)
b) penguraian (katabolisme)
c) penyusunan dan penguraian (metabolisme)
d) fermentasi

7. Udara  yang  kita  keluarkan  banyak  mengandung  karbon dioksida.  Karbon dioksida  tersebut 
adalah hasil respirasi di dalam sel tubuh. Adanya karbon dioksida tersebut dapat dibuktikan 
dengan percobaan menggunakan ........
a) air kapur
b) bubuk kapur
c) air suling
d) air mineral



8. Makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Arti adapatasi adalah mampu.......
a) melakukan regulasi 
b) menyesuaikan diri
c) berproduksi
d) mengatur diri

9. Di antara tumbuhan berikut ini yang hidup secara heterotrof adalah.......
a) kantong semar
b) tali putri
c) benalu
d) pepaya

10. Berikut ini adalah faktor yang membedakan tumbuhan dan hewan, kecuali......
a) klorofil
b) sistem saraf
c) respirasi
d) cara memperoleh makanan

B.Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan dengan tabel pembeda, perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup!
2. Untuk apa makhluk hidup makan?
3. Apa  yang  dimaksud  dengan  reaksi  penyusunan  (anabolisme)?  Jelaskan  pula  arti  reaksi 

penguraian (katabolisme)!
4. Mengapa setiap makhluk hidup perlu berkembang biak?
5. Jelaskan dengan tabel, perbedaan antara hewan dan tumbuhan!
6. Sepeda  motor  dapat  bergerak,  memerlukan  bensin  dan  mengeluarkan  sisa-sisa  pembakaran 

berupa gas karbon dioksida dan jelaga. Sepeda motor juga mampu menanggapi rangsangan, 
misalnya jika klakson ditekan akan berbunyi. Jadi, apakah sepeda motor ini termasuk makhluk 
hidup? Berikan alasanmu!

7. Berikan contoh adanya iritabilitas pada tumbuhan!
8. Tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Apakah maksudnya?


