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STRUKTUR SEL TUMBUHAN DAN HEWAN 

 

A. PENGANTAR 

Salah satu indikator guru yang efektif adalah guru yang dapat menguasai baik materi 

pembelajaran (pedagogi) maupun substansi isi materi pelajaran. Bagi guru SMP penguasaan 

materi pelajaran haruslah diimbangi dengan cara menyampaikan dengan baik. Struktur sel 

hewan dan tumbuhan ini adalah salah satu bagian dari mata ajar SMP dalam kompetensi 

Keragaman pada Tingkat Organisasi Kehidupan. Materi ini juga merupakan salah materi 

yang termasuk dalam kompetensi yang harus dikuasai pada Ujian Nasional.  

 

Untuk itu perlu memperoleh keterampilan dalam penguasaan materi tentang struktur sel 

tumbuhan dan hewan agar dapat membelajarkan pada siswa sekaligus mempunyai 

keterampilan cara mengembangkan soal setara Ujian Nasional yang akan diberikan kepada 

peserta didik dalam mengahadapi Ujian Nasional.  

 

Materi ini tertuang dalam Kompetensi Dasar (KD) dan Kisi-kisi Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL)  di kelas VII SMP:  

KD 6.3 Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel 

sampai organisme   

KD 4.6 Membuat model struktur sel hewan/tumbuhan  

SKL UN SMP yang terkait dengan materi struktur sel hewan dan tumbuhan adalah sebagai 

berikut. 

1. Siswa dapat  memahami tentang struktur sel pada tumbuhan dan hewan 

2. Siswa dapat memgaplikasikan tentang struktur sel pada tumbuhan dan hewan  

3. Siswa dapat menalar tentang struktur sel pada tumbuhan dan hewan  

 

 

B. TUJUAN 

  

1. Peserta Diklat mampu menguasai materi struktur sel hewan dan tumbuhan  

2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi 

yang berkaitan dengan  struktur sel hewan dan tumbuhan  

3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan 

indikator.  
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C. URAIAN MATERI 

1. SEL  

Semua kehidupan tersusun dari sel, mulai dari organisme terkecil hingga organisme terbesar. 

Kemampuan mata manusia untuk melihat benda-benda di bumi sangat terbatas yaitu 

manusia hanya mampu melihat benda yang paling kecil berukuran 0,01 cm. Sel mempunyai 

ukuran lebih kecil dari batas penglihatan pada manusia yaitu berdiameter kira-kira 0,002 cm. 

Untuk dapat mengamati sel dibutuhkan alat yang mampu melihat benda -benda berukuran 

sangat kecil atau mikroskopik yaitu mikroskop.  

 

Sejak lahir hingga meninggal, sedetikpun tubuh kita tidak pernah berhenti bekerja. Tubuh 

manusia merupakan kumpulan sel. Jumlahnya lebih dari 50 miliar sel. Ada sekitar 200 jenis 

sel, termasuk sel syaraf yang disebut neuron dan sel khusus yang disebut dengan sel 

kelenjar. Kelenjar menghasilkan zat yang disebut hormon dan enzim untuk tubuh kita yang 

kegunaannya berbeda-beda. Tiap jenis sel tubuh mempunyai tugas tertentu.  

 

Terdapat banyak jenis sel di dalam tubuh, masing-masing mempunyai tugas tertentu. Bentuk 

sel syaraf memanjang dan tipis  seperti kawat, syaraf mengantar sinyal listrik. Sel darah 

merah berbentuk seperti kue donat dan mengandung zat kimia yang membawa oksigen ke 

seluruh tubuh. Jenis sel dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STRUKTUR SEL  

Sel adalah suatu satuan atau unit terkecil yang menyusun tubuh mahluk hidup. Setiap sel 

yang hidup memiliki membran dan substansi yang menyerupai gel, disebut sitoplasma yang 

terbungkus oleh membran. Semua sel mempunyai alat pengendali berupa inti (nukleus) atau 
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material inti yang terdapat di pusat sel. Terdapat dua macam sel yaitu, sel yang tidak 

memiliki membran yang melindungi inti dinamakan sel Prokariotik, misalnya bakteri dan 

alga biru. Sedangkan sel yang memiliki membran pelindung material  inti disebut sebagai sel 

Eukariotik, misalnya sel hewan dan sel tumbuhan.  

 

Struktur Sel Prokariotik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan Struktur Sel Prokariotik & Sel Eukariotik 
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Struktur Sel Tumbuhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Sel Hewan  
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3. BAGIAN-BAGIAN SEL DAN FUNGSINYA  

a. Membran Sel 

Membran sel adalah bagian yang membungkus sel sebelah luar, yang mengatur lalu lintas 

pengangkutan zat-zat dari dan ke luar sel. Membran sel bersifat lentur, tersusun dari dua 

lapis lemak, dan protein yang keberadaannya tersebar. Membran sel membantu menjaga 

keseimbangan kimia zat di dalam  dan di luar sel. Makanan dan oksigen diangkut ke dalam 

sel melalui membran, sementara zat sisa dibuang ke luar sel juga melalui membran, 

demikian juga dengan organel-organel  sel.  

b. Sitoplasma 

Sitoplasma  merupakan bahan berbentuk gel  yang terdapat di sebelah dalam membran sel. 

Penyusun terbesar sitoplasma adalah air dan beberapa bahan kimia serta bentukan-

bentukan tertentu yang memungkinkan terjadi proses hidup di dalam sel. Sitoplasma 

berbentuk seperti agar-agar yang selalu bergerak dan mengalir.  

c. Inti Sel (Nukleus) 

Oraganel yang paling besar yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik ialah inti sel 

(nukleus), yang mengendalikan semua aktivitas sel. Di dalam inti terdapat informasi genetik 

untuk mengoperasikan sel yang bersangkutan. Informasi genetik yang dimaksud terdapat di 

dalam benang kromatin. Di dalam inti juga dijumpai anak inti (nukleolus). 

d. Dinding sel  

Dinding sel merupakan struktur yang kuat (terdapat di sebelah luar membran sel), yang 

berfungsi memberi kekuatan yang melindungi sel tumbuhan. Dinding sel tersusun dari 

serabut-serabut selulosa. 

e. Retikulum Endoplasma (RE) 

RE merupakan lipatan membran, yang terbentang dari inti sampai ke membran sel, 

menempati sebagian besar daerah sitoplasma. RE berfungsi sebagai tempat proses 

pembuatan/sintesis protein yang akan disempurnakan lebih lanjut di dalam badan golgi.  

f. Ribosom 

Ribosom ada yang tersebar di dalam sitoplasma, sementara yang lainnya melekat pada RE. 

Ribosom berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. 

g. Badan Golgi (BG) 

BG yaitu suatu struktur berupa kantung yang dibungkus oleh membran, berfungsi 

mengangkut zat-zat yang telah dihasilkan oleh sel. 

h. Mitokondria 

Mitokondria adalah organel tempat terjadinya pemecahan molekul makanan sehingga 

dihasilkan energi. Mitokhondria merupakan tempat pembangkit energi untuk keperluan sel. 

Sel yang aktif biasanya lebih banyak mengandung mitokondria.  
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i. Lisosom 

Di dalam sitoplasma terdapat bentukan-bentukan besar, beraneka ragam dan dikelilingi oleh 

membran. Organel ini mengandung enzim-enzim pencernaan yang bertugas mencerna zat-zat 

sisa.  

j. Vakuola  

Vakuola adalah daerah yang terdapat di dalam sel yang berfungsi menyimpan berbagai zat 

seperti air, makanan, atau zat sisa. 

k. Kloroplas 

Kloroplas ialah organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan yang mampu mengubah energi 

cahaya menjadi energi kimia di dalam kloroplas yang berfungsi menangkap energi cahaya 

ialah klorofil, yaitu pigmen yang memantulkan warna sinar hijau.  

 

Secara ringkas bagian-bagian dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Bagian-bagian Fungsi 

Dinding sel Memberi bentuk dan melindungi isi sel 

Membran sel  Mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel 

Sitoplasma Tempat terjadinya segala kegiatan sel 

Inti Sel Mengatur seluruh kegiatan sel, terutama mengatur 

pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan pembawa 

pewarisan sifat 

Mitokondria Tempat respirasi (pernapasan) sel, untuk menghasilkan 

energi 

Ribosom Tempat pembentukan (sintesis) protein 

Lisosom Menghasilkan enzim pencernaan 

Badan Golgi Mengeluarkan zat dari dalam sel 

Retikulum Endoplasma Tempat pembentukan lemak dan menghubungkan inti sel 

dengan sitoplasma 

Sentrosom Berperan dalam pembelahan sel 

Plastida Mengandung klorofil yang berfungsi dalam proses 

fotosintesis. 

Vakuola Pada Hewan: Untuk mencerna makanan 

Pada Tumbuhan: Menyimpan cadangan makanan 
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Perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan dapat dilihat pada tabel dan gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN 

Pengembangan indikator sebaiknya memperhatikan kaidah ABCD, untuk soal Ujian Nasional 

setidaknya terdiri atas kondisi, subjek, dan perilaku. Perilaku dinyatakan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diukur, pada kisi-kisi/ blue print Ujian Nasional dapat 

ditemukan pada tabel level kognitif,  sedangkan substansi materi dapat dilihat pada tabel di 

sebelahnya  

 

 

 

Sel Tumbuhan Sel Hewan 

Memiliki dinding sel  Tidak memiliki dinding sel 

Memiliki vakuola berukuran besar Memiliki vakuola berukuran kecil 

Memiliki plastida (kloroplas, kromoplas, dan leukoplas) Tidak memiliki plastida 

Tidak memiliki sentriol Memiliki sentriol 
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Level Kognitif  1, Pengetahuan dan 

Pemahaman  

Substansi Isi/Materi  

Perilaku yang dapat digunakan  

 Mengidentifikasi 

 Mendeskripsikan 

 Mengklasifikasi 

 Menunjukkan 

 Menjelaskan 

 Menentukan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keragaman pada sistem organisasi kehidupan  

Level Kognitif 2, Aplikasi  

Perilaku yang dapat digunakan  

 Memberi contoh 

 Menyimpulkan 

 Menerapkan 

 Menghubungkan 

 Memprediksi 

 Membandingkan 

Level Kognitif 3, Penalaran  

Perilaku yang dapat digunakan  

Menganalisis 

Mensintesis 

Mengevaluasi 

Menilai 

Mempertimbangkan 

Memecahkan masalah 

Memberi argumen 

 

 

Tipe indikator ada 2 yaitu: Indikator dapat bersifat spesifik/tertutup, sehingga setiap indikator 

menghasilkan satu soal yang spesifik. Indikator dapat juga bersifat terbuka, sehingga setiap 

indikator menghasilkan sejumlah soal berbeda tetapi mengukur kemampuan setara, pada 

tingkatan Ujian Nasional biasanya menggunakan tipe indikator yang terbuka. 
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Contoh pengembangan indikator  

 

Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

Disajikan gambar 

struktur sel 

hewan, peserta 

didik dapat 

mengidentifikasi 

fungsi bagian sel  

hewan  

Keterangan  

 Disajikan gambar 

struktur sel 

hewan= kondisi 

 Peserta didik= 

subjek 

 mengidentifikasi 

fungsi bagian sel  

hewan =perilaku  

 

Perhatikan gambar berikut. 

 
Fungsi organel pada nomor 1, 2, dan 7 adalah.... 

A. pengatur keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma-

menyampaikan informasi genetik dan sintesis protein- respirasi sel  

B. pengatur keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma-

respirasi sel - pencernaan intraseluler pada berbagai macam 

keadaan  

C. pencernaan intraseluler pada berbagai macam keadaan-respirasi 

sel-menyampaikan informasi genetik dan sintesis protein 

D.  respirasi sel-pencernaan intraseluler-menyampaikan informasi 

genetik dan sintesis protein  

 

Penyelesaian: A 

Nomor 1 adalah membran sel yang berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dan 

pelindung sitoplasma, Nomor 2 adalah inti sel yang berfungsi sebagai penyampai atau 

pembawa informasi genetik dan sintesis protein dan nomor 7 adalah mitokondria sebagai 

tempat respirasi sel. 
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E. SOAL-SOAL LATIHAN 

 
Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 

 
Bagian sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel adalah .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang benar adalah.... 

A. Sel tumbuhan punya nukleus, sel hewan tidak punya nukleus 

B. Sel tumbuhan tidak punya mitokondria, sel hewan punya mitokondria 

C. Sel tumbuhan tidak punya dinding sel, sel hewan punya dinding sel 

D. Sel tumbuhan punya plastida, sel hewan tidak punya plastid 

 

1 

2 

3 

4 
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Perhatikan gambar sel dan tabel fungsi organel berikut ini.  
 

NO FUNGSI 

1 Berkaitan erat dengan 
pembentukan sentriol 

2 Berperan dalam pembentukan 
silia dan flagel 

3 Mempertahankan turgiditas sel  

4 Menyimpan cadangan makanan 

5 Menjadi tempat penimbunan sisa-
sisa metabolisme 

6 Merupakan kerangka sel 

 
Fungsi dari organel sel tumbuhan dengan sel hewan yang ditunjuk sangat bersesuaian 
dengan nomor tabel…. 
A. 2,5,6 dan 1,3, 4 
B. 3,4,5 dan 1,2,6 
C. 2,3,4 dan 1,5,6 
D. 1,2,6 dan 2,4,6 
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F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL 

Perhatikan tabel berikut.  

Level Kognitif  1, Pengetahuan dan 

Pemahaman  

Substansi Isi/Materi  

Perilaku yang dapat digunakan  

 Mengidentifikasi 

 Mendeskripsikan 

 Mengklasifikasi 

 Menunjukkan 

 Menjelaskan 

 Menentukan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keragaman pada sistem organisasi kehidupan  

Level Kognitif 2, Aplikasi  

Perilaku yang dapat digunakan  

 Memberi contoh 

 Menyimpulkan 

 Menerapkan 

 Menghubungkan 

 Memprediksi 

 Membandingkan 

Level Kognitif 3, Penalaran  

Perilaku yang dapat digunakan  

Menganalisis 

Mensintesis 

Mengevaluasi 

Menilai 

Mempertimbangkan 

Memecahkan masalah 

Memberi argumen 

 

Rumuskan indikator dan kembangkan butir soal untuk mengukur indikator tersebut! 
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