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BAB-1. SEL
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KOMPETENSI INTI
KI 3

:

KI 4

:

3.Memahami,
menerapkan,
dan
menganalisis
pengetahuan
faktual,
konseptual,prosedural, dan
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasankemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR
3.1.
Memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang
ditunjukkan oleh struktur, fungsi dan proses yang berlangsung di dalam sel
sebagai unit terkecil kehidupan.
3.2.
Menganalisis berbagai proses pada sel yang meliputi: mekanisme transpor
pada membran, difusi, osmosis, transpor aktif, endositosis, dan eksositosis,
reproduksi, dan sintesis protein sebagai dasar pemahaman bioproses dalam
sistem hidup.
4.1.
Menyajikan model/charta/gambar/ yang merepresentasikan pemahamannya
tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan.
4.2.
Membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media
melalui analisis hasil studi literatur, pengamatan mikroskopis, percobaan, dan
simulasi tentang bioproses yang berlangsung di dalam sel.
Tujuan Pembelajaran :
Melalui pembelajaran sel ini diharapkan siswa mampu :
Mampu mendeskripsikan komponen kimiawi penyusun sel
Membedakan tentang struktur sel prokariotik dan sel eukariotik
Menjelaskan organel-organel yang terdapat dalam sel beserta fungsinya
Membedakan sel hewan dan sel tumbuhan melalui percobaan
Menjelaskan sel sebagai unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup
Menjelaskan mekanisme transport yang terjadi pada membran sel melalui percobaan
difusi, osmosis dan plasmolysis
Menjelaskan proses sintesis protein dalam hubungannya dengan sifat struktural dan
fungsional dari sel
Menjelaskan reproduksi sel dalam hubungannya dengan proses pertumbuhan dan
perkembangan sel.
Membedakan reproduksi sel secara mitosis dan meiosis
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Menganalis hubungan antara struktur organel dengan fungsingnya
Menganalis hubungan pembelahan meiosis dengan proses reproduksi Organisme
Menganalis hubungan antara struktur membran dengan transport yang terjadi
didalamnya.
Menyajikan model/charta/gambar/ yang merepresentasikan pemahamannya tentang
struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan
Membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media melalui analisis
hasil studi literatur, pengamatan mikroskopis, percobaan, dan simulasi tentang bioproses
yang berlangsung di dalam sel.
Memiliki sikap doa yang baik dan benar
Masuk kelas tepat waktu
Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan
Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan tanpa ragu ragu
Melaksanakan tugas individu dan kelompok dengan baik

MATERI
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Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti
biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel
dapat berfungsi asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi.

SEJARAH PENEMUAN SEL
Pada awalnya sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris Robert
Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri.
Kata sel berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga/ruangan. Pada tahun 1835,
sebelum teori sel menjadi lengkap, Jan Evangelista Purkynì melakukan pengamatan terhadap
granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan pada tahun 1839
oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann yang mengatakan bahwa semua
makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal, yang disebut uniselular, atau
lebih, yang disebut multiselular. Semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya,
di dalam sel terjadi fungsi-fungsi vital demi kelangsungan hidup organisme dan terdapat
informasi mengenai regulasi fungsi tersebut yang dapat diteruskan pada generasi sel
berikutnya.
Struktur sel dan fungsi-fungsinya secara menakjubkan hampir serupa untuk semua
organisme, namun jalur evolusi yang ditempuh oleh masing-masing golongan besar organisme
(Regnum) juga memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Sel-sel prokariota beradaptasi dengan
kehidupan uniselular sedangkan sel-sel eukariota beradaptasi untuk hidup saling bekerja sama
dalam organisasi yang sangat rapi.
Semua organisme selular terbagi ke dalam dua golongan besar berdasarkan arsitektur
basal dari selnya, yaitu organisme prokariota dan organisme eukariota.

STRUKTUR SEL PROKARIOTIK DAN EUKARIOTIK

Gambar 1.1 : Perbandingan struktur sel prokariotik dan eukariotik
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Sejak ditemukannya mikroskop elektron para ahli biologi mulai berhasil
mengidentifikasi struktur internal dari berbagai macam sel. Berdasarkan hasil pengamatannya,
para ahli menggolongkan sel menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik.
Penggolongan ini didasarkan atas ukuran dan struktur internal atau kandungan organel selnya.
Sel prokariotik memiliki struktur yang sederhana, misalnya bakteri dan ganggang hijau-biru.
Sedangkan, sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks, misalnya protista, fungi,
tumbuhan, dan hewan.

1. Struktur Sel Prokariotik

Gambar 1.2 :

Struktur sel prokariotik

Prokariotik meliputi archaebakteria (bakteri purba) dan eubakteria (bakteri
modern/bakteri sejati) yang beranggotakan bakteri dan alga hijau-biru. Ukuran sel prokariotik
berkisar antara 0,5 -3 mm. Struktur umum sel prokariotik yang diwakili oleh bakteri berturutturut mulai dari luar ke dalam adalah dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma,
ribosom
dan
materi
inti
(DNA
dan
RNA).
Dinding sel bakteri berfungsi untuk menahan tekanan osmotik sitoplasma, sehingga sel
tidak mudah pecah akibat masuknya air kedalam sel, dinding sel bakteri tersusun atas
peptidoglikan.
Selaput sitoplasma atau membran sel bakteri berfungsi dalam seleksi dan
pengangkutan larutan ke dalam sel; berperan dalam transfer elektron dan fosforilasi oksidatik;
pada bakteri aerob berperan dalam pengeluaran enzim hidrolitik; sebagai tempat enzim dan
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molekul pembawa yang berfungsi dalam biosintesis DNA, polimer dinding sel dan lipid.
Komponen utama membran sel tersusun atas lipid dan protein atau lipoprotein. Membran
sel bakteri dan Cyanobakteria membentuk lipatan ke dalam yang dinamakan mesosom. Pada
beberapa bakteri, mesosom berperan dalam pembelahan sel. Sedangkan pada Cyanobakteria,
mesosom berfungsi sebagai kompleks fotosintetik yang mengadung pigmen fotosintesis.
Di dalam sitoplasma terdapat kurang lebih 20.000 - 30.000 ribosom yang tersusun
atas RNA dan protein. Ribosom merupakan tempat sintesis protein. Di dalam sitoplasma juga
terdapat molekul protein dan enzim yang digunakan dalam setiap reaksi kimia di dalam
sitoplasma. Bakteri juga menyimpan cadangan makanan di sitoplasma dalam bentuk granulagranula tidak larut air.
Materi genetik sel prokariotik membentuk suatu struktur yang dinamakan nukleoid,
merupakan kromosom tunggal. Antara materi inti dengan sitoplasma tidak terdapat
pembatas atau tidak memiliki membran inti.
Sel prokariotik mengandung sejumlah kecil DNA dengan total panjang antara 0,25 mm sampai
3 mm yang mampu mengkode 2000 – 3000 protein.

2. Struktur Sel Eukariotik
Sel eukariotik biasanya merupakan penyusun struktur makhluk hidup
multi seluler. Sel eukariotik tersusun atas membrane sel, sitoplasma, nukleus, sentriol,
retikulum endoplasma, ribosom, komplek golgi, lisosom, badanmikro, mitrokondria,
mikrotubulus dan mikrofilamen. Organel-organel i dalam sel memiliki peran yang
sangat penting bagi kelangsungan hidup sel tersebut. Setiap organel di dalam sel memiliki
fungsi yang berbeda
Tabel 1.1 Perbedaan antara sel Prokariotik dan Eukariotik
Struktur
Membran nukleus
Membran plastida
Nukleus
Nukleolus
Plastida
Mitokondria
Badan golgi
Kromosom
DNA
RNA
Histon
Pigmen
Pembelahan

Prokariotik

Eukariotik

+ (tunggal)
+ (telanjang)
+
+
Amitosis

+
+
+
+
+/+
+
+ (ganda)
+ (dengan protein)
+
+
+
Mitosis/meiosis
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Berikut ini akan diuraikan tentang struktur dan fungsi Sel Eukariotik :

A. Membran Sel

Gambar 1.3 :

Struktur membran sel

Sel memiliki struktur khusus yang berfungsi untuk memisahkan isi sel dengan
lingkungan luarnya, struktur ini dinamakan membran plasma atau membran sel. Membran
plasma ini memiliki ketebalan antara 5 sampai 10 nm (nanometer), oleh karena itu hanya
dapat dilihat dengan mikroskop elektron.
Membran sel memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu:
1) Sebagai pembungkus isi sel dan membentuk sistem endomembran di dalam sel, misalnya
retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan lisosom.
2) Menyediakan selaput atau penghalang yang bersifat selektif permeabel. Membran sel
berfungsi untuk menyaring masuknya zat-zat ke dalam sel sehingga tidak semua zat dapat
menembus membran sel.
3) Sebagai sarana transpor larutan dari dan ke dalam sel. Membran sel berfungsi dalam
membantu memasukkan dan mengeluarkan senyawa – senyawa tertentu dari dan ke
dalam sel.
4) Merespons terhadap sinyal dari luar. Pada membran sel terdapat protein integral yang
berfungsi sebagai reseptor untuk menerima sinyal dari lingkungan sel.
5) Untuk interaksi interseluler. Protein - protein membran sel dan glikoprotein sebagai
perantara sel untuk berinteraksi dengan sel lain atau dengan lingkungan luarnya.
6) Tempat aktivitas biokimiawi. Beberapa reaksi kimia dikatalisis oleh protein integral
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membran yang berfungsi sebagai katalisator.
7) Untuk transduksi energi. Membran dalam (inner membrane) kloroplas berfungsi untuk
mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis.
Semua membran sel terdiri atas dua komponen utama, yaitu lemak (lipid) dan protein
dan tersusun dalam suatu struktur yang menyerupai lembaran. Lembaran tersebut tersusun
atas dua lapisan lemak yang dinamakan lipid bilayer. Sedangkan protein terletak di antara
lemak atau di permukaan lapisan lipid bilayer.
Karbohidrat yang terikat dengan lemak dinamakan glikolipid, sedangkan yang terikat
dengan protein dinamakan glikoprotein. Baik glikolipid maupun glikoprotein berfungsi sebagai
media interaksi dengan sel lainnya. Sekitar 2 - 10 persen glikoprotein membangun membran
plasma, tergantung dari tipe sel dan spesies.
Fungsi glikolipid masih belum banyak diketahui, tetapi diduga berhubungan dengan tempat
melekatnya beberapa mikroorganisme infektif. Kolesterol pada membran plasma hanya
dijumpai pada sel hewan dan sekitar 50% dari lemak membran terdiri atas kolesterol.
Fungsi kolesterol pada membran berhubungan dengan kekakuan membran.
Protein yang menyusun membran plasma tersusun atas lebih dari 50 jenis
proteinyang berbeda. Jenis-jenis tersebut terletak dengan orientasi tertentu pada lipid
bilayer.
Protein membran dikelompokkan menjadi dua
jenis, yaitu:
1) Protein integral
Protein ini menembus lipid bilayer sehingga memiliki dua permukaan, yaitu
permukaan yang mengarah ke lingkungan luar sel dan yang menghadap ke dalam sitoplasma
2) Protein perifer
Protein ini terdapat pada permukaan luar lipid bilayer atau pada permukaan
dalam-lipid bilayer.

Mekanisme Transpor Melalui Membran
Setiap sel yang hidup harus selalu memasukkan materi yang diperlukan dan
membuang sisa-sisa metabolismenya. Untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion di dalam
sitoplasma, sel juga selalu memasukkan dan mengeluarkan ion-ion tertentu. Pengaturan
keluar masuknya materi dari dan menuju ke dalam sel sangat dipengaruhi oleh permeabilitas
membran.
Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara
dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik
(CO2, O2), dan molekul polar yang sangat kecil (air, etanol). Sementara itu, molekul lainnya
seperti molekul polar dengan ukuran besar (glukosa), ion, dan substansi hidrofilik
membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel.
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Banyaknya molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya lalu
lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu dengan transpor
pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus dan
transpor aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus.

a) Transpor pasif
Dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi larutan di antara kedua sisi
membran. Pada transpor pasif tidak rnemerlukan energi rnetabolik. Transpor pasif dibedakan
menjadi tiga, yaitu difusi sederhana (simple diffusion), difusi dipermudah atau difasilitasi
(facilitated diffusion), dan osmosis.
1) Mekanisme difusi

Gambar 1.4 :

Proses Difusi

Difusi merupakan proses perpindahan atau pergerakan molekul zat atau gas dari
konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi melalui membran dapat berlangsung melalui
tiga mekanisme, yaitu difusi sederhana (simple difusion),d ifusi melalui saluran yang terbentuk
oleh protein transmembran (simple difusion by chanel formed), dan difusi difasilitasi
(fasiliated difusion).
Difusi sederhana melalui membran berlangsung karena molekul-molekul yang
berpindah atau bergerak melalui membran bersifat larut dalam lemak (lipid) sehingga dapat
menembus lipid bilayer pada membran secara langsung. Membran sel permeabel terhadap
molekul larut lemak seperti hormon steroid, vitamin A, D, E, dan K serta bahan-bahan organik
yang larut dalam lemak, Selain itu, membran sel juga sangat permeabel terhadap molekul
anorganik seperti O,CO2, HO, dan H2O. Beberapa molekul kecil khusus yang terlarut dalam
serta ion-ion tertentu, dapat menembus membran melalui saluran atau chanel. Saluran ini
terbentuk dari protein transmembran, semacam pori dengan diameter tertentu yang
memungkinkan molekul dengan diameter lebih kecil dari diameter pori tersebut dapat
melaluinya. Sementara itu, molekul – molekul berukuran besar seperti asam amino, glukosa,
dan beberapa garam – garam mineral , tidak dapat menembus membran secara langsung,
tetapi memerlukan protein pembawa atau transporter untuk dapat menembus membran.
Proses masuknya molekul besar yang melibatkan transporter dinamakan difusi difasilitasi.
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2) Mekanisme Difusi Difasilitasi

Gambar 1.5 :

Proses Difusi difasilitasi

Difusi difasiltasi (facilitated diffusion) adalah pelaluan zat melalui rnembran plasrna yang
melibatkan protein pembawa. Protein pembawa tergolong protein transmembran yang
memiliki tempat perlekatan terhadap ion atau molekul vang akan ditransfer ke dalam sel.
Setiap molekul atau ion memiliki protein pembawa yang khusus, misalnya untuk pelaluan
suatu molekul glukosa diperlukan
protein pembawa yang khusus untuk
mentransfer glukosa ke dalam sel.
Protein pembawa untuk
Glukosa banyak ditemukan pada
sel-sel rangka, otot jantung, sel-sel
lemak dan sel-sel hati, karena sel –
seltersebut selalu membutuhkan
glukosa untuk diubah menjadi energi.
3) Mekanisme osmosis
Osmosis adalah proses perpindahan atau pergerakan molekul zat pelarut, dari larutan
yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi menuju larutan yang konsentrasi zat pelarutya rendah
melalui selaput atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Jika di dalam suatu
bejana yang dipisahkan oleh selaput semipermiabel, ditempatkan dua Iarutan glukosa yang
terdiri atas air sebagai pelarut dan glukosa sebagai zat terlarut dengan konsentrasi yang
berbeda dan dipisahkan oleh selaput selektif permeabel, maka air dari larutan yang
berkonsentrasi rendah akan bergerak atau berpindah menuju larutan glukosa yang
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konsentrainya tinggi melalui selaput selektif permeabel. jadi, pergerakan air berlangsung dari
larutan yang konsentrasi airnya tinggi menuju kelarutan yang konsentrasi airnya rendah
melalui selaput selektif permiabel. Larutan vang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi
dibandingkan dengan larutan di dalam sel dikatakan .sebagai larutan hipertonis. sedangkan
larutan yang konsentrasinya sama dengan larutan di dalam sel disebut larutan isotonis. Jika
larutan yang terdapat di luar sel, konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah daripada di dalam
sel dikatakan sebagai larutan hipotonis.

Gambar 1.6 : Proses osmosis

Apakah yang terjadi jika sel tumbuhan atau hewan, misalnya sel darah merah
ditempatkan dalam suatu tabung yang berisi larutan dengan sifat larutan yang berbeda-beda?
Pada larutan isotonis, sel tumbuhan dan sel darah merah akan tetap normal bentuknya. Pada
larutan hipotonis, sel tumbuhan akan mengembang dari ukuran normalnya dan mengalami
peningkatan tekanan turgor sehingga sel menjadi keras. Berbeda dengan sel tumbuhan, jika
sel hewan contohnya sel darah merah dimasukkan dalam larutan hipotonis, sel darah merah
akan mengembang dan kemudian pecah atau lisis, hal ini karena sel hewan tidak memiliki
dinding sel. Pada larutan hipertonis, sel tumbuhan akan kehilangan tekanan turgor dan
mengalami plasmolisis (lepasnya membran sel dari dinding sel), sedangkan sel hewan atau sel
darah merah dalam larutan hipertonis menyebabkan sel hewan (sel darah merah ) mengalami
krenasi sehingga sel menjadi keriput karena kehilangan air.

b. Transpor aktif
Pada transpor aktif diperlukan adanya protein pembawa atau pengemban dan
memerlukan energi metabolik yang tersimpan dalam bentuk ATP. selama transpor aktif,
molekul diangkut melalui gradien konsentrasi. Transpor aktif dibedakan menjadi dua, yaitu
transpor aktif primer dan sekunder.
Transpor aktif primer secara langsung berkaitan dengan hidrolisis ATP yang akan
menghasilkan energi untuk transpor ini. contoh transpor aktif primer adalah pompa ion Na11

dan ion K+. Konsentrasi ion K+ di dalam sel lebih besar dari pada di luar sel, sebaliknya
konsentrasi ion Na+ diluar sel lebih besar daripada di dalam sel. Untuk mempertahankan
kondisi tersebut, ion-ion Na- dan K+ harus selalu dipompa melawan gradien konsentrasi
dengan energi dari hasil hidrolisis ATP. Tiga ion Na+ dipompa keluar dan dua ion K+ dipompa
ke dalam sel. Untuk hidrolis ATP diperlukan ATP-ase yang merupakan suatu protein
transmembran yang berperan sebagai enzim.

Gambar 1.7 : Proses transport aktif

Tranpor aktif sekunder merupakan transpor pengangkutan gabungan yaitu
pengangkutan ion-ion bersama dengan pengangkutan molekul lain. Misalnya pengangkutan
asam amino dan glukosa dari lumen usus halus menembus membran sel epitel usus selalu
bersama dengan pengangkutan ion-ion Na+. Pada transpor aktif sekunder juga melibatkan
protein pembawa dan membutuhkan energi dari hasil hidrolisis ATP
2. Transpor Molekul-Molekul Besar
Molekul-molekul besar seperti protein, polinukleotida, dan polisakarida tidak akan dapat
menembus membran dengan cara-cara seperti pada pengangkutan molekul-molekul kecil.
Akan tetapi, sel memiliki kemampuan untuk memasukkan dan mengeluarkan makromolekul.
Bahkan beberapa jenis sel mampu menelan partikel.
Pemasukan makromolekul ke dalam sel melibatkan pembentukan vakuola atau
vesikel endositik dengan cara endositosis. Ukuran vakuola yang terbentuk tergantung pada
materi yang dimasukkan. Berdasarkan ukuran vakuolanya, endositosis dibedakan atas
pinositosis dan fagositosis. Pada pinositosis, materi yang masuk berupa larutan dan vakuola
endositik yang terbentuk berukuran kecil, yaitu kurang dari 150 nm. Vakuola yang terbentuk
pada pinositosis dinamakan pinosom. Pada fagositosis, materi yang dimasukkan ke dalam sel
berupa partikel dan vakuola yang terbentuk berukuran kurang dari 250 nm. Vakuola yang
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terbentuk pada fagositosis dinamakan fagosom.

Gambar 1.8 : Fagositosisi, Pinositosisi

Semua sel hewan mampu melakukan pinositosis, tetapi hanya sel-sel
tertentu yang mampu melakukan fagositosis. Contoh sel pada mamalia yang mampu
melakukan fagositosis adalah makrofag dan neutrofil. Untuk melakukan endositosis diperlukan
energi. Oleh karena itu, baik pinositosis maupun fagositosis merupakan mekanisme aktif.
Pengeluaran makromolekul dari dalam sel dilakukan dengan cara eksositosis. Proses
eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis. Vakuola yang berisi makromolekul yang
akan dikeluarkan, berfusi dengan membran plasma, selanjutnya isi vakuola akan dikeluarkan
dari sel. Pengeluaran sekret oleh vesikel sekretori yang dihasilkan oleh Aparatus Golgi
tergolong sebagai peristiwa eksositosis.

B. Sitoplasma
Sitoplasma merupakan cairan sel yang dibungkus oleh membran plasma. sitoplasma
mengandung gula, asam amino, lemak,ion-ion dan senyawa kimia lain yang digunakan untuk
metabolisme sel. Di dalam sitoplasma terdapat membran intrasel yang membungkus organel
sel, misalnya membran yang membungkus mitokrondria, kloroplas, lisosom, peroksisom,
retikulum endoplasma, dan badan Golgi.
Bagian sitoplasma yang berada di antara organel dinamakan sitosol. Volume sitosol
lebih kurang 50% dari volume sel. Di dalam sitosol juga terdapat protein dan enzim-enzim
untuk reaksi kimia.
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Berikut akan diuraikan mengenai organel-organel yang ada dalam sel :

1. Inti Sel (Nucleus)
Pada sel eukariotik, materi
intinya telah diselubungi oleh suatu
membran dan membentuk struktur inti
sel atau nukleus.
Bagian –bagian yang menyusun
inti sel antara lain adalah membran inti,
pori membran,matriks inti sel (matriks),
kromatin atau kromosom, dan anak inti
(nukleolus).
Pada umumnya, inti sel
berbentuk bulat, tetapi ada juga yang
bentuknya seperti gelendong.
Sel eukariotik umumnya memiliki satu
inti sel, tetapi ada juga beberapa jenis
sel yang memiliki inti lebih dari satu.
Berikut ini uraian tentang
bagian-bagian penyusun inti sel.

Gambar 1.9 : Nukleus

a. Membran inti
Membran inti terdiri atas dua lapis, yaitu membran luar (membran sitosolik) dan
membran dalam (membran nukleo-plasmik). Di antara kedua membran tersebut terdapat
ruangan antar membran (perinuklear space) selebar 10 - 15 nm. Membran luar inti
bertautan dengan membran ER. Pada membran inti juga terdapat enzim-enzim seperti yang
terdapat pada membran ER, misalnya sitokrom, transferase, dan glukosa-6-fosfatase.
Permukaan luar membran inti juga berikatan dengan filamen intermediet yang
menghubungkannya dengan membran plasma sehingga inti terpancang pada suatu tempat di
dalam sel.

b. Pori Membran Inti
Pada membran inti terbentuk pori-pori sebagai akibat pertautan antara membran
luar dan membran dalam inti. Diameter pori berkisar antara 40 - 100 nm. Jumlah pori
membran inti bervariasi tergantung dari jenis sel dan kondisi fisiologi sel. Fungsi pori membran
inti ini, antara lain sebagai jalan keluar atau masuknya senyawa – senyawa dari inti dan
menuju inti, misalnya tempat keluarnya ARN – duta dan protein ribosom.
Pori membran inti dikelilingi oleh bentukan semacam cincin (anulus) yang bersamasama dengan pori membentuk kompleks pori. Bagian dalam cincin membentuk tonjolantonjolan ke arah lumen pori. Pada bagian tengah pori terdapat sumbat tengah (central plug).
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c. Matriks Inti (nukleoplasma)
Komponen utama dari matriks inti adalah protein yang kebanyakan berupa enzim
dan sebagian adalah protein struktural inti.
Matriks inti diduga ikut berperan dalam proses – proses pada materi inti, misalnya
transkripsi, replikasi DNA, dan proses –proses lainva di dalam inti.

d. Materi Genetik
Bagian utama dari sebuah inti sel adalah materi genetik. Semua aktivitas di dalam sel
dikendalikan oleh materi genetik. Pada waktu interfase, materi genetik dinamakan kromatin.
Benang benang kromatin ini akan mengalami pemampatan (kondensasi) pada saat sel akan
membelah. Kromatin yang mengalami kondensasi ini dinamakan kromosom. Hasil analisis
kimia menunjukkau, bahwa kromatin tersusun atas DNA, RNA, protein histon dan protein
nonhiston.

e. Anak Inti (Nukleolus)
Nukleolus banyak ditemukan pada sel-sel yang
aktivitas sintesis proteinnya tinggi, misalnya pada
neuron, oosit, dan kelenjar. Di dalam inti, nukleolus
tampak sebagai suatu struktur yang merupakan
tempat pembentukan dan penyimpanan
prekusor ribosom dan pembentukan sub unit
ribosom. Selain itu, struktur ini merupakan
tempat terjadinya proses transkripsi gen ARN
ribosom (ARN-r).

2. Mitokondria
Ukuran mitokondria bervariasi, tetapi
rata-rata ukuran diameternya
antara 0,2 - 0,7 mikrometer (pm) dan
Gambar 1.10 : mitokondria
panjangnya antara 1 - 4 mikrometer.
Ukuran mitokondria ini hampir sama dengan ukuran bakteri yang menunjukkan
salah satu bukti evolusi bahwa mitokondria merupakan bakteri yang bersimbiosis
dengan sel eukoriotik.
Bentuk mitokondria bervariasi, tergantung dari jenis selnya, misalnya
Pada sel-sel awal embrio, bentuk mitokondrianya bulat atau oval, sedangkan pada sel-sel
lain bentuknya seperti gelendong \dan ada juga yang berbentuk pipa. Karena ukurannya
yang relatif besat mitokondria dapat terlihat cukup jelas di bawah mikroskop cahaya. Pada
umumnya, mitokondria tersebar secara acak di dalam sel dan cenderung berkumpul pada
bagian sel yang banyak memerlukan energi, misalnya di sekitar gelendong pembelahan,
atau di sekitar membran yang melakukan endositosis. Jumlah mitokondria di dalam sel
15

bervariasi tergantung dari jenis sel, spesies organisme, dan keadaan fisiologi sel. Selsel
yang metabolismenya aktif banyak mengandung mitokondria dibandingkan sel-sel yang
tidak aktif.
Mitokondria memiliki kelenturan yang tinggi sehingga bentuknya dapat berubahubah dari waktu ke waktu. Selain itu, mitokondria mampu bergerak atau berpindah dari
satu tempat ke tempat lain dalam sitoplasma.
Bagian-bagian utama mitokondria dibedakan menjadi dua, yaitu bagian selaput
atau membran dan bagian matriks. Membran mitokondria ada dua yaitu membran luar
dan membran dalam. Antara membran dalam dan membran luar terdapat ruang
antarmembran yang berisi berbagai macam enzim. Membran luar mitokondria lebih tipis
dari pada membran dalam yaitu kurang dari 6 nanometer, sedangkan membran dalam
berukuran antara 6 - 8 nanometer. Membran dalam mitokondria membentuk juluranjuluran ke arah matrik sehingga memperluas permukaan dalamnva. Juluran membran ke
arah matriks ini dinamakan kristae. Matriks mitokondria merupakan bagian mitokondria
yang menyerupai gel. Di dalam matriks mitokondria terdapat ribosom, DNA, RNA dan
beberapa protein yang larut dalam air serta filamen, dan granul.
Pada membran dalam (inner membrane) mitokondria terdapat beberapa jenis
protein yang terlibat dalam proses pembentukan ATP. Di dalam sel, ATP merupakan
molekul berenergi tinggi yang akan digunakan untuk metobolisme sel. Selain berfungsi
menghasilkan energi dalam bentuk ATP, mitokondria juga berfungsi sebagai tempat
penyimpanan ion kalsium di dalam sel. Ion-ion ini disimpan dalam suatu badan khusus
yang dinamakan granul. Mitokondria di dalam sel mampu menggandakan diri, sehingga
jumlahnya dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan energi sel.
3. Retikulum Endoplasma
Retikulum Endoplasma (RE) merupakan bentukan membran yang sangat berlipatlipat membatasi suatu ruangan yang disebut lumen (sisterna). Antara lumen RE dengan sitosol
hanya dipisahkan oleh selapis membran sehingga memudahkan terjadinya pertukaran
zat antara lumen RE dengan sitosol. Berdasarkan ada tidaknya ribosom yang
menempel pada permukaan luar membran, RE dibedakan menjadi dua, yaitu Retikulum
Endoplasma Halus (Smooth Endoplasmic Reticulumi /SER) dan Retikulum Endoplasma
Kasar(Rough Endoplasmic Reticulum / RER). Pada RER permukaan luar membrannya
banyak ditempeli oleh ribosom.sebaliknya pada SER permukaan luar membrannya
tidak ditempeli oleh ribosom.
RER banyak dijumpai pada sel-sel yang aktif mensekresikan protein misalnya sel – sel
pancreas, kelenjar ludah, dan kelenjar lainnya.
Protein yang dihasilkan dari RER antara lain adalah protein yang disekresikan keluar
sel, protein integral membran, protein-protein khusus di
dalam organel, seperti protein di dalam
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Golgi, lisosom dan vakuola, makanan
pada sel tumbuhan. SER banyak ditemukan
pada otot rangka, tubulus ginjal, dan
kelenjar endokrin yang mensekresikan
hormon steroid.

Gambar 1.11 : mitokondria

Retikulum endoplasma halus mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
• Sintesis hormon steroid pada sel-sel kelenjar endokrin pada gonad dan adrenal.
• Detoksifikasi di dalam hati yang melibatkan beberapa molekul penting di dalam sel hati.
• Melepaskan glukosa dari glukosa-6-fosfat di dalam sel-sel hati.
• Sebagai tempat melekatnya granul-granul yang berisi glikogen pada sel-sel hati.
• Tempat menyimpan ion-ion kalsium di dalam sisterna yang akan dikeluarkan jika ada
rangsangan yang menyebabkan pengeluaran ion kalsium, misalnva kontraksi otot.

4. Ribosom
Ribosom merupakan salah satu organel tidak bermembran yang ditemukan pada semua
sel, baik sel prokariotik maupun eukariotik. Pada eukariotik , organel ini terdapat pada
sitoplasma, menempel pada permukaan luar retikulum endoplasma, didalam matriks
mitokondria dan didalam stroma kloroplas.
Komponen penyusun besar ribosom terdiri atas protein ribosom dan ARN ribosom
(ARN-r). Protein ribosom disintesis oleh bebas yang terdapat di dalam sitoplasma, sedangkan
ARN-r ditranskripsi di dalam anak inti (nukleous).
Organel ini merupakan tempat berlangsungnya penerjemahan (translasi) kodon
(kode genetik) yang dibawa ARN-duta (ARN-d). Hasil translasi ini adalah polipeptida.
Polipeptida hasil translasi pada RER akan dikirim dan diolah di dalam AG menjadi protein
membran, dan enzim lisosom, atau disekresikan ke luar sel
melalui vesikel. Sedangkan polipeptida hasil translasi pada ribosom bebas dikirim ke
mitokondria, sebagai enzim peroksisom, atau sebagai protein ribosom.
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5. Aparatus Golgi atau Kompleks Golgi.
Aparatus Golgi (AG) atau Kompleks
Golgi pertama kali ditemukan oleh Camilio
Golgi tahun 1898 di dalam sitoplasma sel
saraf. AG dijumpai hampir pada semua sel
tumbuhan dan sel hewan.
Organel ini terdiri atas setumpuk
saku-saku pipih yang masing-masing dibatasi
oleh selapis membian. Dengan menggunakan
mikroskop elektron, tampak bahwa AG
tersusun atas tiga bentukan membran,
yaitu:
Gambar 1.11 : badan golgi
1) kantung-kantung pipih yang disebut
sisterna
atau sakulus, kantung – kantung pipih
tersebut
tersusun bertumpuk membentuk diktiosom,
2) vesikel-vesikel kecil berdiameter kurang lebih 50
mikrometer yang terletak pada sisi
yang
berbatasan dengan RE, vesikel ini dinamakan
vesikel tiansisi atau vesikel
peralihan, fungsi vesikel
adalah membawa protein dan lipid dari RE ke AG
dan dari
sakulus satu ke sakulus lainnya,
3) vesikel besar yang terletak pada sisi yang
berhadapan dengan membrane plasma,
vesikel ini dinamakan vesikel sekretori, vesikel sekretori adalah membawa protein atau
lipid yang telah mengalami Pemrosesan di dalam
lumen sakulus.
Beberapa penelitian membuktikan bahwa AG tidak hanya berfungsi sebagai alat
transport materi ke luar sel. Akan tetapi banyak reaksi yang berlangsung di dalam lumen AG,
antara lain proses biosintesis- glikoprotein dan glikolipid yang dikatalisis oleh enzim glikosil
transferase, kedua proses ini sering dinamakan glikosilasi. Di dalam AG juga terjadi proses
penambaKan gugus sulfat pada karbohidrat yang dikatalisis oleh enzim sulfat tansferase.
Selain itu, di dalam lumen AG terjadi proses sintesis proteoglikan yang merupakan komponen
matriks ekstra sel. Pada sel tumbuhan yang sedang membelah, AG berperanan dalam
pembentukan komponen dinding sel yang baru.
Molekul-molekul protein dan lipid yang telah mengalami modifikasi kimiawi di dalam
lumen AG akan di packing oleh membran Golgi dan ditransfer dalam bentuk vesikel. '
Ada tiga macam protein yang dihasilkan oleh Golgi, antara lain:
1) protein membran inti, membran plasma dan protein membran organel
2) protein sekretori yang disimpan dalam bentuk vesikel
3) protein enzim yang disimpan dalam vesikel (lisosom)
Fungsi badan golgi:
1. Membentuk kantung (vesikula) untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar
kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lain.
2. Membentuk membran plasma. Kantung atau membran golgi sama seperti membran
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plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma.
3. Membentuk dinding sel tumbuhan
4. Fungsi lain ialah dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk
memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom.
5. Tempat untuk memodifikasi protein
6. Untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel
7. Untuk membentuk lisosom

6. Badan Mikro
a. Peroksisom
Organel ini ditemukan pada sel hewan, sel tumbuhan tertentu maupun sel ragi.
Peroksisom pertama kali ditemukan oleh De Duve dan kawan-kawannya pada tahun 1965 di
dalam sel-sel hati. Di dalam peroksisom ditemukan beberapa macam enzim oksidase dan
enzim katalase. Oleh karena enzim Katalase ini berperan dalam pembentukan dan
pembongkaran hidrogen peroksida(H2O2) , maka organel tersebut dinamakan peroksisom.
Pada sel tumbuhan, fungsi organel ini berkaitan dengan siklus glioksilat sehingga dinamakan
glioksisom.
Di dalam sel, peroksisom berbentuk bulat telur dengan diameter kurang lebih antara
0,5 - 0,7 mikrometer, hanya dibungkus oleh selapis membran. Jumlah peroksisom untuk tiap
sel bervariasi antara 70-700. Peroksisom memiliki kemampuan untuk membelah diri sehingga
dapat membentuk peroksisom anak. Protein dan lipid yang diperlukan ditransfer dari sitosol.

b. Glioksisom
Glioksisom merupakan badan mikro yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan.
Diameter glioksisom antara 0,5 sampai 1,0 mikrometer. Sedangkan peroksisom merupakan
badan mikro yang ditemukan baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Glioksisom banyak
ditemukan pada biji-bijian yang berperan sebagai tempat menyimpan asam lemak untuk
pembentukan energi dalam Proses perkecambahan.
Salah satu proses utama pada biji yang sedang mengalami perkecambahan adalah
perubahan dari asam lemak dalam glioksisom, menjadi karbohidrat atau disebut
glukoneogenesis. Penguraian asam lemak menjadi asetil ko-A selanjutnya berubah menjadi
oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Asam sitrat yang terbentuk akan diubah menjadi
glukosa melalui serangkaian reaksi enzimatis yang terdapat di dalam glioksisom.

7. Sitoskeleton
Di dalam sitosol juga ditemukan adanya sitoskeleton yang tersusun atas mikrotubulus,
mikrofilamen dan filamen intermediat. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong bentuk sel
dan memungkinkan terjadinya gerakan-gerakan organel di dalam sitoplasma. Mikrotubulus
ada yang Ietaknya terbenam di dalam sitosol, dinamakan mikrotubulus sitoplasmik dan ada
juga yang berfungsi sebagai penyusun organel, seperti silia, flagela, dan sentriol. Mikrofilamen
merupakan protein kontraktil yang berfungsi untuk pergerakan di dalam sitoplasma, misalnya
aliran sitoplasma di dalam sel tumbuhan dan gerak amoeboid pada leukosit.
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Gambar 1.12 : mitokondria

a. Mikrotubulus
Mikrotubulus tersusun atas molekul protein tubulin. Ada dua jenis protein tubulin
penyusun tubulin, yaitu tubulin α dan tubulin β.
Setiap mikrotubulus tersusun atas
13 protofilamen yang tersusun paralel
mengelilingi suatu sumbu. Ada dua macam
mikrotubulus di dalam sel yang dibedakan
atas stabilitasnya, yaitu mikrotubulus stabil
dan mikrotubulus labil. Contoh mikrotulus
stabil adalah pembentuk silia dan flagela.
Sedangkan mikrotubulus labil contohnva
mikrotubulus pembentuk gelendong
pembelahan.
Mikrotubulus sitoplasmik didalam sel
berfungsi sebagi kerangka dalam yang
menetukan bentuk sel dan untuk transfer
molekul di dalam sel. Mikrotubulus ini berbentuk
serabut tunggal dengan diameter lebih kurang
25 nanometer. Beberapa organel yang
Gambar 1.13 : mikrotubulus dan mikrofilamen
tersusun dari mikrotubulus adalah sentriol, lntermediet
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silia dan flagella.

b. Mikrofilamen
Mikrofilamen biasanya banyak terdistribusi dibawah permukaan membran
plasma. Panjang mikrofilamen bervariasi, dengan diameter lebih kurang 7 µm.
Mikrofilamen tersusun atas protein, terutama aktin dan miosin. Hampir semua jenis sel
hewan mengandung aktin. Aktin dan miosin banyak ditemukan terutama pada sel otot,
dengan komposisi miosin yang lebih sedikit dibandingkan aktin. Kedua jenis protein ini
berperan untuk pergerakan, misalnya aliran sitoplasma pada sel tumbuhan (siklosis), dan
gerak amoeboid pada Protozoa.

c. Filamen
Filamen intermediet memiliki diameter antara 8-10 pm, berbentuk pembuluh,
tersusun atas 4-5 protofilamen yang tersusun melingkar, bersifat liat, stabil, dan tersusun atas
protein fibrosa. Sebagaian besar filamen intermediet berfungsi untuk menyokong sel dan inti
sel. Letak filamen ini biasanya terpusat disekitar inti. Pada sel epitel, filamen intermediet
membentuk anyaman yang berfungsi untuk menahan tekanan dari luar. Contoh filamen
entermediet antara lain adalah neurofilamen.

Perbedaan Sel Tumbuhan dan Sel Hewan
Berbeda dengan sel hewan, sel tumbuhan memiliki beberapa kekhususan yang
tidak ditemukan pada sel hewan. jika kamu perhatikan beberapa jenis hewan, baik
invertebrata maupun vertebrata dapat melakukan pergerakan untuk berpindah-pindah dari
tempat satu ke tempat lainnnya. Seekor harimau dengan sangat lentur berlari kencang
mengejar mangsanya. Hal tersebut karena struktur satuan penyusun jaringan tubuhnya tidak
kaku.
Tumbuhan sama sekali tidak mampu melakukan pergerakan dan bersifat menetap
serta kaku. Perbedaan ini jelas menggambarkan bahwa komponen penyusun sel pada
tumbuhan berbeda dengan penyusun sel pada hewan, tumbuhan mampu menghasilkan atau
mensintesis makanan sendiri, sedangkan hewan sama sekali tidak mampu. Hal ini
membuktikan bahwa komponen sel tumbuhan berbeda dengan hewan.

1. Dinding Sel
Struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar.
Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi (jamur), dan alga,
meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda.
Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas, layaknya
sel hewan. Namun demikian, hal ini berakibat positif karena dinding-dinding sel dapat
memberikan dukungan, perlindungan dan penyaring (filter) bagi struktur dan fungsi sel
sendiri. Dinding sel mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel.
Sel tumbuhan dipisahkan oleh dinding sel yang transparan.
Dinding sel terbuat dari berbagai macam komponen, tergantung golongan organisme. Pada
tumbuhan, dinding-dinding sel sebagian besar terbentuk oleh polimer karbohidrat (pektin,
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selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagai penyusun penting). Pada bakteri, peptidoglikan
(suatu glikoprotein) menyusun dinding sel. Fungi memiliki dinding sel yang terbentuk dari
kitin. Sementara itu, dinding sel alga terbentuk dari glikoprotein, pektin, dan sakarida
sederhana (gula).
Beberapa senyawa penyusun dinding sel, antara lain:

a. Hemiselulosa
Hemiselulosa merupakan polisakarida yang tersusun atas glukosa, xilosa, manosa dan
asam glukoronat. Di dalam dinding sel, hemiselulosa berfungsi sebagai perekat antar
mikrofibril selulosa.

b. Pektin
Pektin merupakan polisakarida yang tersusun atas galaktosa, arabinosa, dan asam
galakturonat.

c. Lignin
Lignin hanya dijumpai pada dinding sel yang dewasa dan berfungsi untuk melindungi
sel tumbuhan terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan.

d. Kutin
Kutin merupakan suatu selubung atau lapisan pada permukaan atas daun atau
batang dan berfungsi untuk mencegah dehidrasi akibat penguapan dan melindungi kerusakan
sel akibat patogen dari luar.
e. Protein dan lemak
Di dalam dinding sel ditemukan dalam jumlah yang sedikit.

2. Plastida
Organel yang mengandung
pigmen, meliputi:
- Kloroplas : plastida yg mengandung pigmen klorofil/hijau.
- Kromoplas : plastida yg mengandung pigmen merah, jingga, kuning.
- Leukoplas : plastida yg tdk mengandung pigmen.

Organel kloroplas berfungsi mengubah
energi matahari menjadi energi kimia.
Fungsi ini sangat penting dalam kehidupan
kita. Organel kloroplas dijumpai pada
umumnya sel tanaman dan beberapa
protista dan merupakan organel yang
dibatasi oleh membran ganda.
Kloroplas terdiri atas tiga bagian
utama, yaitu ruangan sempit antar
membran kloroplas, bagian dalam dalam
yang mengandung cairan tebal disebut
stroma dan jaringan tabung dan lubang

Gambar 1.14 : kloroplast
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kaset yang membentuk membran. Kaset-kaset bertumpuk-tumpuk dan
masing-masing tumpukkannya disebut granum (jamaknya grana).
Grana adalah tempat di mana klorofil menangkap kekuatan matahari. Ruangan di dalam
membran tabung dan disket adalah bagian ketiganya.
Masing-masing kloroplas memainkan peranan khusus untuk memindahkan energi
matahari menjadi energi kimia.

2. Lisosom
Lisosom merupakan organel sel
bermembran yang hanya ditemukan pada
sel hewan. Lisosom pertama kali ditemukan
pada tahun 1949 oleh De Duve di dalam
serpihan sel-sel hati. Organel ini berbentuk
semacam kantung yang berisi enzim hidrolitik.
Selama masih terbungkus membran, enzim
hidrolitik bersifat stabil. Terdapat lebih kurang
40 macam enzim hidrolitik yang ditemukan
Gambar 1.15 : lisosom
di dalam lisosom. Enzim-enzim tersebut meliputi protease,nuklease, glikosidase, lipase,
fosfolipase, fosfatase dan sulfatase. Enzim – enzim tersebut hanya akan dapat bekerja optimal
pada pH sekitar 5.membran lisosom mengandung protein transfer untuk membawa hasil
pencernaan ke sitosol. Membran lisosom tidak akan tercerna oleh enzim yang dikandungnya
sendiri karena kandungan karbohidrat yang tinggi pada membrannva.
Lisosom tergolong organel yang polimorfik karena memiliki bentuk dan ukuran yang
bervariasi. Ada empat macam bentuk lisosom, yaitu satu macam lisosom primer
dan tiga macam lisosom sekunder. Lisosom primer adalah lisosom yang baru terbentuk dari
AG dan belum erfusi (bergabung) dengan materi yang akan dicerna. Lisosom sekunder
ada tiga macam,yaiitu:
(1) heterofagosom, merupakan
gabungan antara lisosom primer
dengan fagosom,
(2) Sitolisosom merupakan gabungan
antara lisosom primer dengan
autosom,
( 3) badan residu, adalah vakuola yang
berisi sisa materi yang tidak
tercerna
Fungsi utama lisosom adalah untuk pencernaan intra sel. Materi yang dicerna oleh
lisosom dapat berasal dari luar sel atau dari dalam sel itu sendiri. Materi dari luar sel
masuk ke dalam sitoplasma melalui pinositosis dan fagositosis.
Pencernaan intra sel selalu terjadi di dalam lisosom, enzim, hidorolitik
tidak pernah keluar dari dalam lisosom sehinggan pencernaan berlangsung optimal. Akan
tetapi, jika membran lisosom pecah, maka enzim hidrolitik pada lisosom akan keluar dan
mencerna sel itu sendiri.
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Gambar

1.15 : pencernaan dalam lisosom

Beberapa peran lisosom antara lain adalah:
1) perombakan organel sel yang telah tua
2) proses metamorfosis pada katak, misalnya menyusutnya ekor pada berudu karena dicerna
oleh enzim katepsin di dalam lisosom
3) pemulihan ukuran uterus setelah kehamilan
4) proses fertiliasi, dimana bagian kepala sperma yang dinamakan akrosom mengandung
enzim
hialuronidase untuk mencerna zona pelusida pada sel telur.
Hasil pencernaan lisosom, seperti asam amino, glukosa dan nukleotida mampu
menembus membran lisosom menuju sitosol. Membran lisosom selanjutnya akan
dikembalikan menuju membran plasma melalui proses eksositosis. pencernaan bagian bagian sel yang telah tua dinamakan autofagi.

4. Sentriol
Sentriol merupakan organel tak bermembran yang hanya ditemukan pada sel hewan.
Sentriol merupakan organel sel berbentuk silindris dengan diameter lebih kurang 2 pm
(mikrometer) dan panjang lebih kurang 4 pm. Di dalam setiap sel mengandung sepasang
sentriol yang letaknya saling tegak lurus dekat inti sel. Organel ini berukuran kecil. Organel
ini akan memisah satu sama lain untuk membentuk gelendong pembelahan pada saat
terjadi pembelahan sel.
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Sentriol berfungsi sebagai bahan pembentuk siia dan flagel, persis dengan sentriol.
Jadi, selain sebagai komponen penyusun sentrosom, sentriol berfungsi sebagai tubuh basalis.
Sentriol hanya dimiliki sel hewan.

5. Cincin Kontraktil
Cincin kontraktil hanya ditemukan pada sel hewan. Cincin kontraktil terbentuk pada
saat pembelahan sel, tepatnya pada tahap sitokinesis atau pembagian sitoplasma sel anak.
Pembagian siitoplasma berlangsung setelah pembagian materi inti (kriokinesis) selesai. Pada
sel tumbuhan , setelah pembagian materi inti selesai maka dinding sel baru terbentuk tanpa
adanya cincin kontraktil.

6. Vakuola
Vakuola sentral merupakan organel
bermembran sel, berukuran besar yaitu hampir
setengah dari volume sel. Pada organisme bersel
satu seperti Paramaecium dan Amoeba. juga
ditemukan adanya organel ini. Vakuola pada
organisme ini dinamakan vakuola kontraktil dan
vakuola makanan dengan ukuran yang lebih kecil
dibandingkan dengan vakuola yang terdapat pada
sel tumbuhan. Pada protista vakuola kontraktil
berfungsi sebagai pengatur air.
Vakuola sel tumbuhan b’sifat menetap. Vakuola
organel mempunyai bentuk, ukuran, dan fungsi
berbeda-beda.
Fungsi vakuola berhubungan dengan ungsi lisosom.

Gambar

1.16 : vakuola

Pada sel tanaman vakuola pusat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan,
pigmen, minyak atsiri dan sisa metabolisme, berperanan dalam pertumbuhan sel dan
berfungsi sebagai lisosom besar

7. Plasmodesmata
Plasmodesmata merupakan bentuk hubungan atau komunikasi antar sel satu
dengan sel tetangganya yang terjalin karena adanya juluran membran retikulum endoplasma
sel yang satu ke sel lainnya melalui suatu celah khusus yang terbentuk di antara kedua sel
yang berhimpitan. Plasmodesmata hanya terdapat pada tumbuhan.
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Tabel : Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
Hewan

Tumbuhan
Tidak ada sentriol

Terdapat sentriol

Terdapat sitokinesis dan pembentukan
dinding sel

Tidak ada pembentukan dinding sel
tidak memiliki plastida

umumnya memiliki plastida

memiliki lisosom
timbunan zat berupa lemak dan glikogen

tidak memiliki lisosom
timbunan zat berupa pati

bentuk tidak tetap

bentuk tetap

pada hewan tertentu memiliki vakuola, ukuran
kecil, sedikit

memiliki vakuola ukuran besar, banyak

LATIHAN SOAL
1. Apakah yang dimaksud dengan sel ?
...........................................................................................................................................
............................................................................................................
2. Perhatikan tingkat organisasi kehidupan berikut !
Mengapa sel dikatakan sebagai unit terkecil kehidupan ?
..............................................................................................................................................
.....................................................................................................

Gambar 1.1 Skema tingkat organisasi kehidupan
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3. Berdasarkan Jumlah Selnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 2, sebutkan dan
berikan contohnya !
A. …………………………………………………………………………….................
Contoh :……………………………………………………………………...................
B. …………………………………………………………………………….................
Contoh :……………………………………………………………………...................
4. Berdasarkan keadaan intinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 2, sebutkan dan
berikan contohnya !
A. ……………………………………………………………………………………….
Artinya :……………………………………………………………………………......
Contoh :……………………………………………………………………...................
B. ………………………………………………………………………….....................
Artinya :……………………………………………………………………..................
Contoh :……………………………………………………………………...................
5. Buatlah tabel perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik !
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. Berdasarkan jumlah intinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 2, sebutkan dan
berikan contohnya !
A. …………………………………………………………………………………….....
Artinya :…………………………………………………………………………..........
Contoh :…………………………………………………………………………….......
B. …………………………………………………………………………………….....
Artinya :…………………………………………………………………………..........
Contoh :…………………………………………………………………………….......
7. Apakah yang dimaksud bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil
dari kehidupan ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................
8. Perhatikan sel tumbuhan dan sel hewan berikut !
A. Apakah persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari gambar !
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
...................................................
B. Apakah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari gambar !
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................

Gambar 1.2 Perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan

C. Sebutkan fungsi dari masing –masing organel yang ada, urut dari luar ke dalam!
1. ...............................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. ................................................................................................................
4. ................................................................................................................
5. ................................................................................................................
6. .................................................................................................................
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7. ................................................................................................................
8. .................................................................................................................
9. ..............................................................................................................
10. ..............................................................................................................
11. A. Sebutkan komponen utama penyusun membran plasma !
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
B. Terangkan mengenai struktur penyusun membran plasma !
....................................................................................................................
....................................................................................................................
12. A. Apakah yang dimaksud dengan Protein integral !
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
B. Apakah yang dimaksud dengan Protein periferal !
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
13. Terangkan mengenai mekanisme transport pada membran plasma !
A. Transport Pasif
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
B. Transport Aktif
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Gambar 1.3 Mekanisme Transport

29

SOAL PENGAYAAN :
1. Dari rangkaian percobaan perendaman silinder umbi kentang selama 30 menit dengan
konsentrasi larutan kentang 10% kedalam air, larutan gula 5 % dan larutan gula 50%,
manakah yang beratnya akan bertambah ? Mengapa demikian ?
2. Jika batang pacar air direndam dalam larutan garam 70% selama 2 jam proses apa
yang terjadi? Mengapa demikian ?
3. Kota Cianjur terkenal dengan asinan dan manisan buah-buahan, dalam proses pembuatan
produk tersebut tanpa menggunakan bahan pengawet tetapi bisa bertahan lama, menurut
pendapatmu prinsip apa yang digunakan oleh para pembuat manisan itu dan jelaskan
alasannya mengapa menggunakan prinsip tersebut ?
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS )
JUDUL PRAKTIKUM :
MENGENAL STRUKTUR SEL HEWAN DAN SEL TUMBUHAN
I.

Tujuan Praktikum :
Setelah melakukan praktikum diharapkan mampu:
1. Menjelaskan struktur sel hewan dan sel tumbuhan.
2. Menyebutkan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan.
3. Menyebutkan perbadaan sel hewan dan sel tumbuhan.
4. Membedakan sel prokariotik dan sel uerkariotik.\
2.
Alat dan Bahan
:
A. Alat :
a. Mikroskop
e. Gelas objek
b. Pipet tetes
f. Gelas penutup
c.
silet
g. pinset
d. Kapas
h. Tusuk gigi
B.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
e.
f.
3.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.

Bahan :
Sel epitel rongga mulut
Selaput dalam umbi lapis bawang (Allium cepa)
Daun durian
pelepah bambu
kapuk
kapas
Daun Rhoeodiscolor
Alkohol 70%
Larutan metil biru

Cara Kerja :
Sel Epitel Rongga Mulut
Rongga mulut dibersihkan terlebih dahulu dengan cara kumur
Dengan menggunakan tusuk gigi, dikorek bagian dalam bagian pipi.
Dioleskan korekan tadi pada gelas benda, kemudian ditetesi dengan menthylen blue
kemudian ditutup dengan gelas penutup.
Diamati dibawah mikroskop mulai dari pembesaran lemah sampai pembesaran kuat.
Digambar 2 atau 3 sel diberi keterangan dari bagian-bagian sel yang terlihat.
Sel Umbi Lapis Bawang (Allium cepa)
Dengan menggunakan pinset, diambil selaput sebagian dalam umbi lapis yang berwarna
transparan dari bawang merah.
Diletakkan selaput tipis tadi pada gelas objek
Ditetesi metil biru, kemudian ditutup dengan gelas penutup
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4.

Diamati dibawah mikroskop dan digambar 2 atau 3 sel serta diberikan keterangan dari bagian
bagian sel yang Nampak.

C.
1.

Daun Rhoeodiscolor
Mengambil satu lembar daun Rhoeodiscolor, sayat bagian bawah daun dengan
menggunakan pisau setipis mungkin
Dengan bantuan jarum preparat, letakkan pada kaca preparat dan tetesi dengan aquades,
tutup dengan kaca penutup.
Diamati dibawah mikroskop mulai dari pembesaran lemah sampai pembesaran kuat.
Digambar 2 atau 3 sel diberi keterangan dari bagian-bagian sel yang terlihat.
Ulangi dengan preparat daun durian, pelepah bambu, kapuk dan kapas,

2.
3.
4.
5.

4.
Hasil Pengamatan :
Preparat
: Sel Epitel Rongga Mulut
Reagen
:
Pembesaran :

Preparat
:
Reagen
:
Pembesaran :
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Preparat
: Allium cepa
Reagen
:
Pembesaran :

Preparat
:
Reagen
:
Pembesaran :

Preparat
:
Reagen
:
Pembesaran :

Preparat
:
Reagen
:
Pembesaran :
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS )
JUDUL PRAKTIKUM :
PRAKTIKUM ENZIM KATALASE

A. TUJUAN
Menentukan fungsi enzim katalase pada organ hati, jantung ayam dalam
berbagai kondisi yaitu asam, basa, panas, dan dingin.
B. TEORI DASAR
Di dalam sel selalu berlangsung reaksi-reaksi kimia yang memerlukan suatu
enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan senyawa yang dibangun oleh protein
dan bahan protein bekerja secara spesifik (khas), pada suhu serta pH tertentu.
Enzim katalase adalah salah satu enzim yang berfungsi untuk menguraikan
hidrogen peroksida (H2O2) yang berasal dari hasil sampingan metabolisme sel.
Hidrogen Peroksida bersifat racun banyak dihasilkan oleh jaringan aktif di dalam
tubuh.
C. ALAT DAN BAHAN
 Tabung reaksi 5 buah dan rak
 Pipet
 Ekstrak hati dan jantung ayam
 HCl 5 %
 NaOH 5 %
 Air Panas
 Lidi
 Es

H202 10 %
Lampu spirtus dan kasa

D. CARA KERJA
1. Jantung /hati ayam, masing-masing dilumatkan menggunakan lumpang/mortar
sambil ditetesi dengan air suling. Saring dengan menggunakan kertas saring
dalam corong kaca.
2. Bagi masing-masing perlakuan menjadi 5 bagian sehingga anda memiliki 5
tabung perlakuan
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3. Perlakuan untuk masing-masing ekstrak hati/jantung adalah :
Tabung ke-1 : Ekstrak ( 1 ml) + H202 (10 tetes)
Tabung ke-2 : Ekstrak + HCl ( 5 tetes ) + H202 (10 tetes)
Tabung ke-3 : Ekstrak + NaOH ( 5 tetes ) + H202 (10 tetes)
Tabung ke-4 : Ekstrak dipanaskan hingga 500C + H202 (10 tetes)
Tabung ke-5 : Ekstrak didinginkan biarkan selama 10 menit + H202 (10 tetes)
4. Setiap percobaan diuji dengan lidi membara dan catat perubahannya (nyala /
mati)
E. TABEL PENGAMATAN:
No

1
2
3
4
5

Perlakuan

Ekstrak hati
Gelembung Bara api*)
gas*)

Ekstrak Jantung
Gelembung Bara api*)
gas*)

Ekstrak + H2O2
Ekstrak + HCl + H2O2
Ekstrak + NaOH + H2O2
Ekstrak dipanaskan + H2O2
Ekstrak didinginkan + H2O2

*) Bubuhkan tanda:
- bila tidak ada
+ bila sedikit
++ bila banyak

+++ bila banyak
++++ bila banyak sekali

F. PERTANYAAN
1. Mengapa organ yang digunakan dalam percobaan ini harus dilumatkan ?
2. Bagaimana hubungan hasil data pada suasana asam dan basa dalam
percobaan ini dengan keadaan organisme dalam kehidupan yang
sesungguhnya !
3. Apakah suhu dapat mempengaruhi kerja enzim katalase ? Jelaskan alasan
anda !
4. Organel apa dalam sel yang menghasilkan enzim katalase ? Organ apa
yang banyak terdapat organel tersebut ? Mengapa ?
5. Apakah enzim katalase hanya terdapat pada sel hewan ? Mengapa ?
Jelaskan dengan hasil pengamatan melalui percobaan anda !
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6. Mengapa bara api pada lidi menyala dalam percobaan ini ! Darimana zat
tersebut dihasilkan !
7. Mengapa dalam sel organisme terdapat H202 dan bagaimana dampak zat
tersebut terhadap aktifitas sel !
8. Jelaskan fungsi enzim katalase ! dan Tuliskan reaksinya !
G. KESIMPULAN
Tuliskan kesimpulan percobaanmu
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LEMBAR KERJA SISWA
JUDUL PRAKTIKUM :

DIFUSI, OSMOSIS, PLASMOLISIS
A.
Tujuan :
Memahami proses osmosis dalam pengangkutan bahan pada tumbuhan.
B.

Teori
Transportasi tumbuhan merupakan proses penganbilan dan pengeluaran zat-zat
ke seluruh bagian tumbuhan. Proses transportasi itu berlangsung karena adanya proses
imbibisi, difusi, osmosis, dan transport aktif.
Osmosis merupakan proses perpindahan atau pergerakan molekul zat pelarut, dari
larutan yang kosentrasi zat pelarutnya tinggi menuju larutan yang kosentrasinya rendah
melalui selaput atau membrane selektif permiabel atau semi permiabel.
Proses osmosis juga terjadi pada sel hidup secara alami di alam. Prinsip kerja osmosis itu
sama seperti prinsip kerja filter reverse osmosi yaitu perpindahan molekul dari kosentrasi
tinggi ke kosentrasi yang rendah.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
D.

Alat dan Bahan
4 Gelas kimia 100 ml
Timbangan
Penggaris
Pisau
Kertas saring
Aquades/aqua biasa
Larutan gula 15%, 50%
Kentang
stopwatch
Prosedur Kerja

DIFUSI
1. Siapkan 3 gelas kimia 100 ml, yang diisi dengan 50 ml air dingin, air biasa
dan air panas
2. Masukkan 5 tetes metil biru, amati pergerakan dari metil biru pada ke-3
gelas kimia tersebut
3. Perubahan apa yg terjadi, catatlah dalam tabel pengamatan, butuh waktu
berapa lama supaya larutan tersebut menjadi homogen
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4. Ulangi Percobaan diatas, dengan jumlah metil biru yang berbeda masingmasing 5 tetes, 10 tetes dan 15 tetes dalam 50 ml air panas. Amati
perubahan yang terjadi
OSMOSIS
1. Siapkan 4 gelas kimia berukuran 100 ml dan beri lebel masing-masing.
2. Isi gelas kimia tersebut dengan larutan gula 50%, 15%, aquades/aqua biasa, dan
yang satunya lagi di biarkan kosong.
3. Potong kentang berbentuk kubus dengan ukuran yang sama.
4. Timbang potongan kentang tersebut dan catat pada tabel.
5. Masukan potongan kentang tersebut pada ketiga gelas kimia tersebut selama 20
menit.
6. Angkat potongan kentang tersebut dan keringkan dengan menggunakan kertas
saring.
7. Timbang kembali potongan kentang tersebut dan catat pada tabel.
PLASMOLISIS
1. Siapkan kaca preparat, buat sayatan bagian bawah daun Rhoediscolor setipis
mungkin, tutup dengan kaca preparat
2. Gambar bentuk sel dan persebaran warna ungu pada daun tersebut
3. Tetesi dengan larutan gula 50%, biarkan selama 5 menit, pada menit
kelima amati perubahan persebaran warna ungunya, ulangi pada menit ke10 dan 15.
HASIL PENGAMATAN
1. DIFUSI
Percobaan I
NO. GELAS KIMIA

Percobaan II
NO. GELAS KIMIA

KEADAAN
AIR

WAKTU HOMOGEN

KETERANGAN

JMLH TETES

WAKTU HOMOGEN

KETERANGAN

1
2
3
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2. OSMOSIS
NO.
GELAS
KIMIA

LARUTAN

KONDISI KENTANG
SBLM PERCOBAAN
Berat Awal KERAS /
(gr)
LEMBEK

KONDISI KENTANG
SETELAH PERCOBAAN
Berat Akhir KERAS /
(gr)
LEMBEK

KET.

3. PLASMOLISIS
Menit ke-0

Menit ke-5

Menit ke-10

Menit ke-15

PERTANYAAN :
1. Proses Apa yang terjadi pada percobaan penetesan metyl biru dalam air ?
Jelaskan !
2. Mana yang paling cepat homogen, metylbiru dalam air dingin, biasa atau
panas ? mengapa
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses difusi
4. Jelaskan proses osmosis yang terjadi pada kentang tersebut ?
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5.
6.
7.

Apa yang terjadi pada ketiga kentang tersebut ! Berikan alasan ?
Proses apa yang terjadi ketika daun Rhoeodiscolor ditetesi larutan gula 50% ?
Apa tujuan daun melakukan proses tersebut ?

KESIMPULAN :
apa yang dapat diambil dari kegiatan praktikum hari ini
***
GLOSSARY :

ISTILAH

KETERANGAN

Badan golgi
Difusi
Eukariotik

: organel pada sel yang berperan untuk sekresi
: Perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah
: Organisme yang memiliki karioteka

Osmosis
Prokariotik
Semipermiabel

: Perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik
: Organisme yang tidak memiliki karioteka
: Sifat membran pada sel yang hanya mampu dilalui oleh zat
tertentu saja
: Unit terkecil baik secara struktural maupun fungsional yang
mampu menunjukkan tanda-tanda kehidupan yaitu reproduksi

Sel
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