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A 

Learning Activities Plan 
  



1. Course Identity (Module Handbook Summary) 
Module name Cell Biology 

Module level Sarjana (S-1) / Bachelor 

Abbreviation, if applicable  

Sub-heading, if applicable  

Courses included in the 

module, if applicable 

 

Semester/Term 5/Third year 

Module coordinator Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si. 

Lecturer(s) Dra. Isnawati, M.Si. 

Lisa Lisdiana, Ph.D. 

Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si. 

Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si. 

Language Bahasa Indonesia 

Classification within the 

curriculum 

Compulsory course/elective studies 

Teaching format/class per 

week during semester 

In each week contains: 

2 hours lectures 

(1 hour lectures = 50 minute/hour) 

Workload 2 hours lectures, 2 hours structural task, 2 hours individual 

study, 15 weeks per semester, and total 90 hours a semester. 

Credit 2/1 

Requirements  

Learning goals/Competencies 1. Mastering the concept of the cell as the smallest structural 

and functional unit of an organism 

2. Mastering the application of cell biology concepts and its 

applications in other fields of science 

3. Able to apply transferable skills to develop eco-

commitment to realize the character of "Faith, Intelligent, 

Independent, Honest, Caring, and Resilient" 

4. Able to explain related phenomena based on the analysis 

of cell biology concepts 

Contents Studying cells as fundamental units of the structure and 

function of both monocellular and multicellular organisms, 

prokaryotic and eukaryotic.  Includes the structure and 

function of plasma membranes; organelle; which forms both 

the membrane system and the energy-producing organelle; The 

cytoskeleton and the movement mechanism in the cell ; cell 

signaling; The cellular cycle consists of mitosis and meiosis; 

proliferation of cells and cell deaths (apoptotic and necrosis).  

The material is delivered by lectures, presentations, and 

assignments 

Attribut soft skill 1. Effective, independent, honest, and resilient 

2. Written and spoken communication 



Learning/exam achievement Students are considered to be mastery or competent and pass on 

this course if at least students are reached Final score 68 (USS 

and US), and structured activity (task/T) and participation (P) 

Final score (NA) calculated by formula: 

NA = ((2xP) + (3xT) + (2xUSS) + (3xUS)) / 10 

                                 

Conversion scale 0-100 to scale 0-and the letter symbol as 

follow in Table: 

Alphabet Number Interval 

A 4,00 85   ≤    A    < 100 

A- 3,75 80   ≤    A-   <  85 

B+ 3,50 75   ≤    B+  <  80 

B 3,00 70   ≤    B    <  75 

B- 2,75 65   ≤    B-   <  70 

C+ 2,50 60   ≤    C+  <  65 

C 2,00 55   ≤    C    <   60 

D 1,00 40   ≤    D    <   55 

E 0,00 0     ≤    E     <   40 
 

Form of Media PPT slide; article related to lesson, video/animation 

Learning methods Student centered/ Presentation/Discussion 

Literature (References) 1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Robert, 

K., Walter, P. 2015. Molecular Biology of The Cell: Sixth 

Edition. New York: Taylor & Francis Group 

2. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., 

Roberts, K., Walter, P. 2010. Essential Cell Biology: Third 

Edition. New York and London: Taylor & Francis Group. 

3. Karp, G. 2010. Cell and Molecular Biology: Concepts and 

Experiments, 6th Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc. 

4. Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C.A., Krieger, M., Bretsher, A., 

Ploegh, H., Amon, A., Martin, K.C. 2016. Molecular Cell 

Biology: Eight Edition.New York: W. H. Freeman and Company 

5. Sheeler, P. and Bianchi, D.F. 1987. Cell and Molecular Biology. 

New York: John Wiley & Sons 

6. Sumitro, S.B., Widyarti, S., Permana, S. 2017. Biologi Sel: Sebuah 

perspektif memahami sistem kehidupan. Malang: UB Press 

7. Thorpe, NO. 1984. Cell Biology. New York: John Wiley & Sons 

Notes  



2. Course Topic 
This course discussed about cell as the fundamental unit of structure and function of organism, for both 

monocellular and multicellular, procaryotic and eucaryotic. The lectures, presentation and assignment in 

this course emphasize about how the structure of organelles can support its function, cytoskeleton and cell 

movement, cell cycle, cell proliferation and cell death.



 

3. Lesson Plan 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

PRODI BIOLOGI 

Kode Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT 

(sks) 

SEMESTER Tgl Penyusunan 

Biologi Sel  Biologi Sel dan 

Molekuler 

T=2 

P=0 

5 2 Oktober 2020 

Program Studi Pendidikan Biologi Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 

Eva Kristinawati, S.Pd., M.Si.  Dr. Rinie Pratiwi Puspitawati, M.Si. 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL1  Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and interaction with their environment. (PLO 1) 

CPL2  Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues with relevant technologies in the management of natural 

resources and environment. (PLO 2) 

CPL3 Able to design problem-solving methods by implementing transferable skills in biology to develop ecopreneurship (eco-innovation, eco-

opportunity, eco-commitment). (PLO 7) 

CPL4  PLO 8. Able to communicate ideas, opinions, and results of study effectively, both orally and in writing. (PLO 8) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1  1. Mastering the concept of the cell as the smallest structural and functional unit of an organism  

CPMK2 2. Mastering the application of cell biology concepts and its applications in other fields of science 

CPMK3 3. Able to apply transferable skills to develop eco-commitment to realize the character of "Faith, Intelligent, Independent, Honest, Caring, and 

Resilient" 

CPMK4 4. Able to explain related phenomena based on the analysis of cell biology concepts 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK1  Memahami konsep sel dan kedudukannya dalam suatu organisme 

Sub-CPMK2 Memahami struktur dan fungsi selaput plasma 

Sub-CPMK3 Memahami transpor melalui membran 

Sub-CPMK4 Memahami struktur dan fungsi sel 

Sub-CPMK5 Memahami hubungan fungsional antar organel yang membentuk sistem selaput dalam 

Sub-CPMK6 Memahami Struktur dan Fungsi Nukleus 

Sub-CPMK7 Memahami struktur dan fungsi organel penghasil energi 



Sub-CPMK8 Memahami struktur dan fungsi sitoskeleton 

Sub-CPMK9 Memahami Cell Junction dan Matriks Ekstraseluler 

Sub-CPMK10 Memahami ekspresi gen 

Sub-CPMK11 Memahami sintesis protein serta peran serta organel yang terlibat di dalamnya 

Sub-CPMK12 Memahami Komunikasi Sel 

Sub-CPMK13 Memahami tentang konsep pertumbuhan dan proliferasi sel 

Sub-CPMK14 Memahami tentang konsep kanker dan kematian sel 

Deskripsi 

Singkat MK 

Mempelajari sel sebagai satuan fundamental dari struktur dan fungsi organisme baik yang bersifat monoseluler maupun multiseluler, prokariotik dan eukariotik. 

Meliputi struktur dan fungsi membran plasma; organela; baik yang membentuk sistem membran dalam maupun organela penghasil energi; Sitoskeleton dan 

mekanisme gerakan dalam sel; cell signalling; siklus sel terdiri mitosis dan meiosis; proliferasi sel dan kematian sel (apoptosis dan nekrosis). Materi tersebut 

disampaikan melalui ceramah, presentasi, dan penugasan. 

Bahan Kajian: 

Materi 

Pembelajaran 

1. Konsep sel dan kedudukannya dalam suatu organisme 

2. Struktur dan fungsi selaput plasma 

3. Transpor membran 

4. Struktur dan fungsi organel 

5. Sistem endomembran 

6. Struktur dan fungsi nukleus 

7. Struktur dan fungsi organel penghasil energi 

8. Struktur dan fungsi sitoskeleton 

9. Cell Junction dan Matriks Ekstraseluler 

10. Ekspresi gen 

11. Sintesis protein 

12. Komunikasi sel 

13. Pertumbuhan dan proliferasi sel 

14. Kanker dan kematian sel 

Pustaka Utama :  

Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser, C.A., Krieger, M., Scott, M.P., Zipursky, L. and Darnell, J. 2004. Molecular Cell Biology. Boston: W.H. Freeman 

Pendukung :  

1. Sheeler, P and Bianchi, D.F. 1987. Cell and Molecular Biology. New York: John Wiley & Sons 

2. Thorpe, N.O. 1984. Cell Biology. New York: John Wiley & Sons 

Dosen 

Pengampu 

Dr. Isnawati, M.Si. 

Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si. 

Lisa Lisdiana, Ph.D. 

Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si. 

Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si. 



Matakuliah 

syarat 

Biologi Sel dan Genetika 

Mg Ke- 

Kemampuan 

akhir tiap 

tahapan belajar  

(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 

Metode Pembelajaran,  

Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi 

Pembelajaran 

[ Pustaka ] 

Bobot Penilaian (%) 

Indikator Kriteria & 

Bentuk 

Luring 

(offline) 

Daring 

(online) 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Memahami 

konsep sel dan 

kedudukannya 

dalam suatu 

organisme 

1. Menganalisis persamaan dan 

perbedaan antara struktur dan 

fungsi sel prokariot dan eukariot  

2. Menjelaskan sifat-sifat fisika dan 

kimia protoplasma  

3. Membedakan virus, viroid dan 

mikoplasma  

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Sel dan 

protoplasma 

2. Sel prokariot 

dan eukariot 

1. Tugas presentasi dinilai 

sebagai tugas dengan 

bobot 30% 

2. UTS bobot 20% 

3. Kehadiran, dan aktivitas 

selama kegiatan 

pembelajaran dinilai 

sebagai partisipasi 

dengan bobot 20%  

 

2 Memahami 

struktur dan 

fungsi selaput 

plasma 

1. Menjelaskan struktur dan fungsi 

tiga komponen utama selaput 

plasma 

2. Menjelaskan 4 model selaput 

plasma 

3. Menjelaskan minimal 3 fungsi 

selaput plasma 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Sel dan 

protoplasma 

2. Sel prokariot 

dan eukariot 

1. UAS bobot 30% 

2. Soal-soal essay atau 

pilihan ganda diakses 

secara bersama pada 

saat UTS dan UAS 

3. Soal UTS untuk materi 

pertemuan 1 sampai 

dengan pertemuan 7 



3 Memahami 

transpor melalui 

membran 

1. Menjelaskan fungsi transpor 

melalui membran 

2. Menjelaskan komponen 

membran yang berperan pada 

transpor membran 

3. Menjelaskan bagaimana proses 

mekanisme transpor zat di 

selaput plasma 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Fungsi 

transpor 

membran 

2. Komponen 

membran 

pada 

mekanisme 

transpor 

membran 

3. Proses 

mekanisme 

transpor zat 

aktif di 

membran 

1. Soal UAS untuk materi 

pertemuan 9 sampai 

dengan pertemuan 15 

4 Memahami 

struktur dan 

fungsi sel 

1. Menjelaskan struktur dan fungsi 

minimal 5 macam organel  

2. Menjelaskan minimal satu contoh 

hubungan fungsional antar 

organel  

3. Menjelaskan bagaimana sistem 

endomembran bekerja dalam 

rangka tanggapan sel 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Struktur dan 

fungsi sel 

2. Hubungan 

fungsional 

antar organel 

3. Sistem 

endomembran 

bekerja dalam 

rangka 

tanggapan sel 

 

5 Memahami 

hubungan 

fungsional antar 

organel yang 

membentuk 

1. Menjelaskan minimal satu contoh 

hubungan fungsional antar 

organel 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

 1. Hubungan 

fungsional 

antar organel 

2. Mekanisme 

system 

 



sistem selaput 

dalam 

2. Menjelaskan bagaimana sistem 

endomembran bekerja dalam 

rangka tanggapan sel 

menit] endomembran

e untuk 

adaptasi 

tanaman 

6 Memahami 

Struktur dan 

Fungsi Nukleus 

1. Menjelaskan struktur dan fungsi 

nuclear envelope 

2. Menjelaskan struktur dan fungsi 

nuclear lamina 

3. Menjelaskan struktur dan fungsi 

nuclear pores 

4. Menjelaskan struktur dan fungsi 

nukleolus (PLO1) 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Struktur dan 

fungsi nuclear 

envelope, 

nuclear lamina 

dan nuclear 

pores 

2. Struktur dan 

fungsi 

nukleolus 

 

7 Memahami 

struktur dan 

fungsi organel 

penghasil energi 

1. Menjelaskan teori endosimbiosis 

untuk mitokondria dan kloroplas  

2. Menjelaskan struktur dan fungsi 

bagian-bagian mitokondria dan 

kloroplas 

3. Menjelaskan jumlah dan distribusi 

mitokondria dan kloroplas dalam 

sel  

4. Menjelaskan translokasi protein 

dari sitoplasma ke dalam 

mitokondria dan kloroplas 

5. Menjelaskan terbentuknya 

mitochondrial network  

6. Membanding-kan struktur 

mitokondria dan Kloroplas 

7. Menjelaskan peranan 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Teori 

endosimbiosis 

2. Struktur dan 

fungsi 

mitokondria 

dan kloroplas 

3. Fungsi 

mitokondria 

dan kloroplas 

selain sebagai 

organel 

penghasil 

energi à di 

bidang 

kesehatan 

 



mitokondria dan kloroplas di 

bidang kesehatan  

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester  

9 

 

Memahami 

struktur dan 

fungsi 

sitoskeleton 

1. Menjelaskan konsep struktur 

dan fungsi sitoskeleton  

2. Menjelaskan struktur dan fungsi 

dari ke lima jenis sitoskeleton  

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Pengertian 

Sitoskeleton 

2. Macam-

macam 

sitoskeleton 

3. Struktur dan 

Fungsi 

sitoskeleton 

 

10 Memahami Cell 

Junction dan 

Matriks 

Ekstraseluler 

1. Menjelaskan pengertian Cell 

Junction dan Matriks 

Ekstraseluler  

2. Menjelaskan struktur Cell 

Junction dan Matriks 

Ekstraseluler  

3. Menjelaskan fungsi Cell 

Junction dan Matriks 

Ekstraseluler 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Pengertian 

Cell Junction 

dan Matriks 

Ekstraseluler 

2. Struktur Cell 

Junction dan 

Matriks 

Ekstraseluler 

3. Fungsi Cell 

Junction dan 

Matriks 

Ekstraseluler 

 

11 Memahami 

ekspresi gen 

1. Menjelaskan proses replikasi 

dan komponen-komponen 

yang terlibat di dalamnya 

2. Menjelaskan proses replikasi 

dan komponen-komponen 

yang terlibat di dalamnya 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Replikasi dan 

komponen-

komponen 

yang terlibat 

2. Transkripsi dan 

komponen-

 



3. Membedakan proses transkripsi 

pada eukariot dan prokariot 

komponen 

yang terlibat 

3. Perbedaan 

proses 

transkripsi 

pada eukariot 

dan prokariot 

4. Post-

transcriptional 

processing 

12 Memahami 

sintesis protein 

serta peran serta 

organel yang 

terlibat di 

dalamnya 

1. Menjelaskan proses translasi 

dan komponen-komponen 

yang terlibat di dalamnya 

2. Menjelaskan translasi yang 

terjadi pada eukariotik dan 

prokariotik 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Translasi dan 

komponennya 

2. Translasi pada 

eukariotik dan 

prokariotik 

3. Post-

translation 

processing 

 

13 Memahami 

Komunikasi Sel 

1. Menjelaskan Komunikasi sel  

2. Menjelaskan macam-macam 

jenis komunikasi sel  

3. Menganalisis mekanisme suatu 

proses seluler berdasarkan 

komunikasi tingkat sel 

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Komunikasi Sel 

2. Macam-

macam jenis 

komunikasi sel 

3. Analisis proses 

seluler 

berdasarkan 

kajian 

komunikasi sel 

 

14 Memahami 

tentang konsep 

1. Menjelaskan pengertian 

pertumbuhan  

Tes tertulis Student 

centered/ 

 1. Pertumbuhan 

sel 

 



pertumbuhan dan 

proliferasi sel 

2. Menjelaskan pengertian 

proliferasi  

3. Menjelaskan siklus sel  

4. Membedakan mitosis dan 

meiosis  

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

2. Proliferasi sel 

3. Siklus sel 

4. MItosis dan 

Meiosis 

15 Memahami 

tentang konsep 

kanker dan 

kematian sel 

1. Menjelaskan pengertian kanker  

2. Menjelaskan angiogenesis, 

invasi dan metastasis kanker  

3. Menjelaskan kematian sel  

4. Membedakan apoptosis dan 

nekrosis  

Tes tertulis Student 

centered/ 

Presentas

i/Diskusi  

[2 x 50 

menit] 

 1. Kanker 

2. Angiogenesis, 

invasi dan 

metastasis 

kanker 

3. Kematian sel 

4. Apoptosis dan 

Nekrosis 

 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  

 

 

Notes: 

1.  Learning Outcomes Graduates of Study Programme (CPL-Study Programme) are abilities possessed by each Study Programme graduate which is the internalization 

of attitudes, mastery of knowledge and skills according to the level of the study program obtained through the learning process. 

2.  CPL that is charged on courses are some of the learning outcomes of the study program graduates (CPL-Study Programme) which are used for the formation / 

development of a course which consists of aspects of attitude, general skills, special skills and knowledge. 

3. CP Course (CPMK) is an ability that is described specifically from the CPL charged on a course, and is specific to the study material or learning material for that course. 

4. Sub-CP Course (Sub-CPMK) is the ability to set out the specifics of the CPMK that can be measured or observed, and the ability of the planned end of each phase of 

learning, and is specific to the course learning materials. 



 

5.  Assessment indicators is the ability to process and student learning outcomes are statements that identify specific and measurable performance capabilities or student 

results are accompanied by evidence. 

6. Assessment criteria are benchmarks used as measures or benchmarks for learning achievement in assessments based on predetermined indicators. Assessment criteria are 

guidelines for assessors so that the assessment is consistent and unbiased. The criteria can be either quantitative or qualitative. 

7. Forms of assessment: test and non-test. 

8.  Forms of learning: Lectures, Responses, Tutorials, Seminars or equivalent, Practicum, Studio Practice, Workshop Practice, Field Practice, Research, Community Service 

and / or other equivalent forms of learning. 

9. Learning Methods: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, 

Contextual Learning, Project Based Learning, and other equivalent methods. 

10. Learning Materials are details or descriptions of the study material which can be presented in the form of several subjects and sub-topics. 

11. Scoring weight is the percentage of the assessment of each sub-CPMK achievement which is proportional to the difficulty level of achieving the sub-CPMK, and the total 

is 100%. 

12. TM=Lectures, PT=Structural task, BM=Self Learning. 



4. Mapping Programme Learning Outcomes (PLOs)-Course Learning Outcomes (CLOs) 

a. PLOs of Undergraduate Programme in Biology Education, FMNS Universitas Negeri 
Surabaya 
Based on PEOs, Program Learning Outcome (PLOs) of Biology Teacher study 

program are described as follows. 

No PLO P
L 
O 

Competence 

PLO-1 Able to demonstrate biological knowledge in molecular, 
cell, and organism level and interaction with their 
environment. 

Knowledge 1 
(KN 1) 

PLO-2 Able to demonstrate application skills of biological concept 
and environmental issues with relevant technologies in the 
management of natural resources and environment. 

Knowledge 2 
(KN 2) 

PLO-3 Able to demonstrate pedagogic knowledge on designing, 
conducting, and evaluating biology learning. 

Knowledge 3 
(KN 3) 

PLO-4 Able to demonstrate knowledge related to research of 
biology education. 

Knowledge 4 
(KN 4) 

PLO-5 Able to design, conduct, and evaluate biology learning by 
using information and communication technology (ICT). 

Special 
competences 

1 (SC 1) 

PLO-6 Able to design and perform experiments in biology learning 
to collect, analyze, and interpret data to solve various 
issues. 

Special 
competences 

2 (SC 2) 

PLO-7 Able to design problem-solving methods by implementing 
transferable skills in biology to develop ecopreneurship (eco- 
innovation, eco-opportunity, eco-commitment). 

Special 
competences 

3 (SC 3) 

PLO-8 Able to communicate ideas, opinions, and results of study 
effectively, both orally and in writing. 

General 

Competences 

1 (GC1) 

PLO-9 Able to make decisions based on data/information to finish 
tasks as part of their responsibility in works performed. 

General 

Competences 

2 (GC2) 

PLO-10 Able to conduct long-life learning and working effectively, 
both individually and as a team, have passion for 
entrepreneurship and environmental care. 

General 

Competences 

3 (GC3) 

PLO-11 Able to demonstrate scientific, critical, and innovative 
attitude in biology learnings, laboratory works, and their 
professional tasks. 

Attitude 1 
(AT 1) 

PLO-12 Able to demonstrate religious and national cultural values 
and academic ethics in performing professional tasks. 

Attitude 2 
(AT 2) 



b. Expected Learning Outcomes of Cell Biology Course 

1. Mastering the concept of the cell as the smallest structural and functional 

unit of an organism  

2. Mastering the application of cell biology concepts and its applications in 

other fields of science 

3. Able to apply transferable skills to develop eco-commitment to realize the 

character of "Faith, Intelligent, Independent, Honest, Caring, and Resilient" 

4. Able to explain related phenomena based on the analysis of cell biology 

concepts 

 
c. Mapping PLO and CLO in Cell Biology Course 

 

CLO 
PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1            

2            

3            

4            

 

  



 
B 

Course Assessment 
  



1. Assessment Rubrics 

a. Attitudes/Affective Domain 

In this domain, we evaluated students’ participation in classroom in term of their communication skills 

and responsibility. The rubric that was used in this course is as follows: 

 

Criteria Score 
(SA) 

Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; always attend the class on time; always 
submit the assignment on time; and always 
participate in the completion of group assignment. 

85 ≤ SA ≤ 100 

Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; 80% of attendance; submit 90 
% of the assignment; and often participate in the 
completion of group assignment. 

70 ≤ SA < 85 

Communicate ineffectively, appreciate others’ 
opinions; 75% of attendance; submit the 70% of 
assignment on time; and participate in the 
completion of group assignment. 

55 ≤ SA < 70 

Communicate ineffectively, do not appreciate 
others’ opinions; rarely attend the class; rarely 
submit the assignment; and rarely participate in 
the completion of group assignment. 

0 ≤ SA < 55 

 

b. Knowledge/Cognitive Domain 

The students’ knowledge assessed through assignments (individual and group) and tests (mid- and final 

semester). The criteria of assignment (individual and group) according to Assignment Rubrics (see 

Appendix 1). The criteria for tests (mid- and final semester) that use in this course are: 

1) The ability to give answers correctly according to the Key and Rubrics; 

2) The ability to provide robust argumentation according to theory; 

3) The ability to provide systematic explanations; and 

4) The ability to apply the substantive concepts in a situation comprehensively according to the Key 

and Rubrics. 

 

 

2. Universitas Negeri Surabaya’s Assessment System 

University students are considered to be competent and pass if at least get 40% of the maximum final 

grade. The final grade (NA) is calculated based on the following weight: 

 

Assessment Components Percentage 
Contribution 

Participation (including attitudes/affective) 20% 

Assignment 30% 

Mid-semester test 20% 
Final semester test 30% 

Total 100% 

 



The final grade (NA) category according to the Universitas Negeri Surabaya Academic Regulation, that 

is: 

NA Interval 
(out of 100) 

Grade Point Letter 
Grade 

85 ≤ NA ≤ 100 4.00 A 

80 ≤ NA < 85 3.75 A- 
75 ≤ NA < 80 3.50 B+ 
70 ≤ NA < 75 3.00 B 

65 ≤ NA < 70 2.75 B- 

60 ≤ NA < 65 2.50 C+ 

55 ≤ NA < 60 2.00 C 

40 ≤ NA < 55 1.00 D 

0 ≤ NA < 40 0 E 



C 

Course Evaluation 

& Development 



ASSESMENT OF PROGRAM LEARNING 

OUTCOMES (PLO) 

 

COURSE 

CREDIT 

STUDY PROGRAM 

PERIOD 

CLASS 

PARTICIPANTS 

: Cell Biology 

: 2 

: Biology Education 

: 2019/2020 (2) 

: PBA 2018, PBB 2018, PBU 2018 

: 83 

PROGRAM LEARNING OUTCOMES 

1. PLO 1. Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and 

interaction with their environment. 

2. PLO 2. Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues 

with relevant technologies in the management of natural resources and environment. 

3. PLO 7. Able to design problem-solving methods by implementing transferable skills in 

biology to develop ecopreneurship (eco-innovation, eco-opportunity, eco-commitment). 

4. PLO 8. Able to communicate ideas, opinions, and results of study effectively, both orally and 

in writing. 

 

COURSE LEARNING OUTCOMES 

1.   Mastering the concept of the cell as the smallest structural and functional unit of an organism  

2.   Mastering the application of cell biology concepts and its applications in other fields of 

science 

3.   Able to apply transferable skills to develop eco-commitment to realize the character of "Faith, 

Intelligent, Independent, Honest, Caring, and Resilient" 

4.   Able to explain related phenomena based on the analysis of cell biology concepts 

 

CLO-PLO CORRELATION 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

CLO1 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CLO2 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CLO3 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 

CLO4 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 

 
ASSESMENT PLAN 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

 
 

CLO1 

Mid 

Test, 

Final 

Exam 

           



 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

 
 
 

CLO2 

 Assig
nmen
t, Mid 
Test, 
Final 
Exam 

            

    

 
 

CLO3 

 

          
Partici

pation 
  

    

 
 

CLO4 

 

            

Assign

ment, 

Partici

pation 

    

 

STUDENTS' PERFORMANCE 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

Excellent 24% 16%     100% 17%     

Good 28% 31%     0% 68%     

Satisfy 39% 47%     0% 14%     

Fail 9% 6%     0% 1%     
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APPENDICES 

 
Appendix 1 

Students Assignment Rubric 
 



RUBRICS OF STUDENTS ASSIGNMENT 

ARTICLE REVIEW 

 

Criteria Score 

4 3 2 1 

Components  The paper consists of 5 

components, namely title, 

introduction, problem, 

methods, and references. 

The paper consists of only 

4 components 

The paper consists of 

only 3 components 

The paper consists 

of only 2 

components 

Research topic The paper has the relevant 

topic, original and up to 

date 

The paper has the 

relevant topic and 

original 

The paper has the 

relevant topic 

Research topic is not 

relevant 

Organization Information is displayed 

in order and is able to 

maintain reader’ interest  

Information displayed in 

order but less attractive 

In some parts, the 

information is disordered 

and difficult to 

understand by the 

readers 

Information is not 

displayed in order 

Language structure Sentences are complete 

and coherent 

Sentences are complete, 

but some sentences are 

not coherent 

Less than 50% of 

sentences are incomplete 

and not coherent 

More than 50% of the 
sentences are incomplete 
and not coherent, so that 
the reader has difficulty 
understanding the contents 
of the report 

Reference References are valid, 

primary source and up to 

date 

References are valid and 

primary source 

References are valid References are not valid 

 



Appendix 2 

Course Activities Records 

Sample of Students’ 

Attendance 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Jl. Lidah Wetan, Surabaya - 60213

Telepon :+6231-99424932

Faksimile :+6231-99424932

e-mail :bakpk@unesa.ac.id

PRESENSI KULIAH

Periode 2019/2020 Genap 

Mata Kuliah : Biologi Sel Dosen : Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D.

Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si.

Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si.

Dr. Isnawati, M.Si.

Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si.

Kelas : 2018A    

Prodi : S1 Pendidikan Biologi    

         

No NIM Nama Mahasiswa

Pertemuan Ke

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06

Feb

20

13

Feb

20

20

Feb

20

27

Feb

20

05

Mar

20

12

Mar

20

19

Mar

20

26

Mar

20

02

Apr

20

09

Apr

20

16

Apr

20

23

Apr

20

30

Apr

20

07

May

20

14

May

20

1. 18030204001 NUKE HIDAYAH KENARI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

2. 18030204002 DESYANITA FITRIANI P. H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

3. 18030204003 ANELLY ROHMANI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

4. 18030204004 HINDUN DIANA ROSIDATUL HIKMAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

5. 18030204005 UMROTUN FARIDAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

6. 18030204006 MUHAMMAD GANDHI SETIYAWAN H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

7. 18030204008 PINATRI WILUJENG H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

8. 18030204009 BINTI NENG TUTIUL QONI'AH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

9. 18030204010 PUTRI AMALIA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

10. 18030204011 ANA USWATUN HASANAH H H H H H S H H H H H H H H H 100 %

11. 18030204012 MAULIDA NURDIANA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

12. 18030204013 ERIKA EZA NUR KHOLIFA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

13. 18030204014 SAFIRA FIRDA MACHSUN H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

14. 18030204015 NOFA NURJANAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

15. 18030204017 MAULIDATUL KURNIA PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

16. 18030204018 GREATANIA INES WINDARI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

17. 18030204019 IRMIA WULAN JUNITA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

18. 18030204020 WENI PUTRI NILAMSARI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

19. 18030204022 HUMAIMAH NAKHLAH RAFIDAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

20. 18030204025 NUR HANIYYAH MUSLIMAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

21. 18030204028 SITI MA'RUFAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

22. 18030204029 NUR MAZIDAH AWWALINA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

23. 18030204030 DWI SUSILOWATI H H H H H S H H H H H H H H H 100 %

24. 18030204031 LUTFI ARRAHMAN H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

25. 18030204035 FARAH FIDIA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

26. 18030204037 ARDELLA IVANA SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

27. 18030204038 MELYANA CLARISA PAKPAHAN H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

28. 18030204039 LUTFIANA RAKHMANINGTYAS H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

29. 18030204042 WIDYA SAFITRI ES SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

30. 18030204046 KIFA LAXMI PUTRI WANANDA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

31. 18030204047 OBET KUSUMA WARDANA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

Tanda Tangan Dosen / Asisten
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Jl. Lidah Wetan, Surabaya - 60213

Telepon :+6231-99424932

Faksimile :+6231-99424932

e-mail :bakpk@unesa.ac.id

PRESENSI KULIAH

Periode 2019/2020 Genap 

Mata Kuliah : Biologi Sel Dosen : Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D.

Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si.

Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si.

Dr. Isnawati, M.Si.

Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si.

Kelas : 2018B    

Prodi : S1 Pendidikan Biologi    

         

No NIM Nama Mahasiswa

Pertemuan Ke

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

03

Feb

20

10

Feb

20

17

Feb

20

24

Feb

20

02

Mar

20

09

Mar

20

16

Mar

20

23

Mar

20

30

Mar

20

06

Apr

20

13

Apr

20

20

Apr

20

27

Apr

20

04

May

20

11

May

20

1. 18030204050 NISSA NUR FITRIANI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

2. 18030204051 VIVIN NUR FITRIA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

3. 18030204052 ASLIHATUL MILAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

4. 18030204054 OLLYFIAN BAGOS MARCHELLINO H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

5. 18030204055 NADYA SALSABELA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

6. 18030204056 ISYATUL SILVANA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

7. 18030204059 DAFA MUDA ARSENA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

8. 18030204060 SABRINA JENRY FITRIA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

9. 18030204061 AMALIA MUDRIHATUL

MUNAWAROH

H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

10. 18030204062 ILFI CHOIRU ROHMATIN H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

11. 18030204065 AYU NIMATUS SOLIKAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

12. 18030204067 FEBRIANA NOVITASARI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

13. 18030204068 ERIKA WAHYU NINGTIAS H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

14. 18030204069 NURUL AFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

15. 18030204070 DWI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

16. 18030204071 NADA FIRDAUS RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

17. 18030204074 MUHAMMAD FARIZ HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

18. 18030204075 IFA NUR HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

19. 18030204079 ROSIANA DWI RUKMANA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

20. 18030204080 MOCH. YOGI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

21. 18030204081 NADILAH INKA. M H H H H H S H H H H H H H H H 100 %

22. 18030204083 FERNANDA DWI FEBRIARTI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

23. 18030204087 FIRDATUS SUKMA FITRI

SHIYAMSYAH

H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

24. 18030204088 ASTI LOVINA SARY H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

25. 18030204089 NURUL WIDIANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

26. 18030204090 RIZKI NUR WIJAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

27. 18030204091 MAFTUKHATUL FAIZAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

28. 18030204092 MIA SAVITA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

29. 18030204094 INTAN PUSPITA MAHARANI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

30. 18030204095 LUTFI MADANI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

31. 18030204097 ANKANKINEM B.P. RUMBEWAS H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

Tanda Tangan Dosen / Asisten



11/13/2020 SIAKAD : Absen

https://siakadu.unesa.ac.id/1b52353d-e919-32ea-aac8-9a24f9c6c517.aspx?print=5701553c-3e36-3ccb-9469-eb06d3ee1fce&jns=absen&smt=20192 1/1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Jl. Lidah Wetan, Surabaya - 60213

Telepon :+6231-99424932

Faksimile :+6231-99424932

e-mail :bakpk@unesa.ac.id

PRESENSI KULIAH

Periode 2019/2020 Genap 

Mata Kuliah : Biologi Sel Dosen : Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D.

Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si.

Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si.

Dr. Isnawati, M.Si.

Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si.

Kelas : 2018U    

Prodi : S1 Pendidikan Biologi    

         

No NIM Nama Mahasiswa

Pertemuan Ke

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06

Feb

20

13

Feb

20

20

Feb

20

27

Feb

20

05

Mar

20

12

Mar

20

19

Mar

20

26

Mar

20

02

Apr

20

09

Apr

20

16

Apr

20

23

Apr

20

30

Apr

20

07

May

20

14

May

20

1. 18030204007 TYAS CRICILIA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

2. 18030204016 JADSNA ROHMA HANIDA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

3. 18030204021 ALMA DWI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

4. 18030204023 CAROLINA ADVENTIA KRISWANTI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

5. 18030204024 BERLIANA MELANITA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

6. 18030204033 INDRIANA RESTIANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

7. 18030204040 WAHYU SIFASARI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

8. 18030204045 BIMA PURNAMA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

9. 18030204049 ALFYN ABDAN NURAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

10. 18030204053 MUHAMMAD YUSUF ABDUL

ROCHIM

H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

11. 18030204057 SITI MUFAROCHA H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

12. 18030204063 INDIARTI DWI FINA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

13. 18030204064 NANDITA EKA SAVITRI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

14. 18030204072 HIDAYAH NOR ADILLA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

15. 18030204073 MARINI ALIF AFIFA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

16. 18030204076 AULIA DHITA NANDA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

17. 18030204077 ZAIDA FITHROTUL 'ILMA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

18. 18030204078 DYAH AYU NING TYAS H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

19. 18030204082 FERINA FATIHAH SARI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

20. 18030204084 MAHDA RIZQINA MAFTUHA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

21. 18030204086 FARADIBA WIDIASTI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

22. 18030204093 NAILUL HIKMATURROSYIDAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

Tanda Tangan Dosen / Asisten
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Ketintang

Jalan Ketintang, Surabaya 60231

T: +6231-8293484

F: +6231-8293484

laman: unesa.ac.id

email : bakpk@unesa.ac.id

Aktivitas Perkuliahan

Nama Matakuliah : Biologi Sel  
Dosen : LISA LISDIANA (198302072009122001) 

ERLIX RAKHMAD PURNAMA () 

MAHANANI TRI ASRI

(196707241992032002) 

ISNAWATI (196711221992032002) 

EVA KRISTINAWATI PUTRI

(199003022014042001) 

Kelas : 2018A  

Jadwal & Ruang : C10.02.05 (10.20 - 12.00) R.
 

No. Tanggal Pertemuan Topik Peserta Status Dosen
1 06-02-2020 Pertemuan

ke 1

1. Sel dan Protoplasma 2.

Sel prokariot dan eukariot

31 Terjadwal Isnawati

2 13-02-2020 Pertemuan

ke 2

1. Sel dan Protoplasma2.

Sel prokariot dan eukariot

31 Terjadwal Isnawati

3 20-02-2020 Pertemuan

ke 3

1. Struktur biokimiawi

selaput plasma

2. Model-model

selaput plasma

3. Fungsi selaput

plasma

31 Terjadwal Isnawati

4 27-02-2020 Pertemuan

ke 4

Struktur dan Fungsi

Organela

31 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

5 05-03-2020 Pertemuan

ke 5

Hubungan Antar Organela 31 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

6 12-03-2020 Pertemuan

ke 6

1. Struktur dan fungsi

organelmitokondria

dan kloroplast

28 Terjadwal Mahanani Tri Asri

7 19-03-2020 Pertemuan

ke 7

Struktur dan fungsi

nukleus

31 Terjadwal Mahanani Tri Asri

8 26-03-2020 Pertemuan

ke 8

UTS 31 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

9 02-04-2020 Pertemuan

ke 9

Struktur dan fungsi

sitoskleleton

31 Terjadwal Mahanani Tri Asri

10 09-04-2020 Pertemuan

ke 10
Cell junctions dan matriks

ekstraseluler

31 Terjadwal Lisa Lisdiana

11 16-04-2020 Pertemuan

ke 11

Ekspresi Gen:

1. Replikasi dan

komponen-

komponen yang

terlibat

2. Transkripsi dan

komponen-

komponen yang

terlibat

31 Terjadwal Lisa Lisdiana
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3. Perbedaan proses

transkripsi pada

eukariot dan

prokariot

4. Post-transcriptional

processing

12 23-04-2020 Pertemuan

ke 12

Sintesis protein:

1. Translasi dan

komponennya

2. Translasi pada

eukariotik dan

prokariotik

3. Post-translation

processing

31 Terjadwal Lisa Lisdiana

13 30-04-2020 Pertemuan

ke 13

1. Siklus Sel

2. Sel Kanker

31 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama

14 07-05-2020 Pertemuan

ke 14

1. Komunikasi Sel

2. Kematian Sel

31 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama

15 14-05-2020 Pertemuan

ke 15

UAS 31 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Ketintang

Jalan Ketintang, Surabaya 60231

T: +6231-8293484

F: +6231-8293484

laman: unesa.ac.id

email : bakpk@unesa.ac.id

Aktivitas Perkuliahan

Nama Matakuliah : Biologi Sel  
Dosen : LISA LISDIANA (198302072009122001) 

ERLIX RAKHMAD PURNAMA () 

MAHANANI TRI ASRI

(196707241992032002) 

ISNAWATI (196711221992032002) 

EVA KRISTINAWATI PUTRI

(199003022014042001) 

Kelas : 2018B  

Jadwal & Ruang : C10.02.05 (13.00 - 14.40) R.
 

No. Tanggal Pertemuan Topik Peserta Status Dosen
1 03-02-2020 Pertemuan

ke 1

1. Sel dan Protoplasma

2. Sel prokariot dan

eukariot

31 Terjadwal Isnawati

2 10-02-2020 Pertemuan

ke 2

1. Sel dan

Protoplasma2. Sel

prokariot dan eukariot

31 Terjadwal Isnawati

3 17-02-2020 Pertemuan

ke 3

1. Struktur

biokimiawi

selaput plasma

2. Model-model

selaput plasma

3. Fungsi selaput

plasma

31 Terjadwal Isnawati

4 24-02-2020 Pertemuan

ke 4

Struktur dan Fungsi

Organela

31 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

5 02-03-2020 Pertemuan

ke 5

Hubungan Antar

Organela

31 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

6 09-03-2020 Pertemuan

ke 6

1. Struktur dan

fungsi organel

mitokondria dan

kloroplast

30 Terjadwal Mahanani Tri Asri

7 16-03-2020 Pertemuan

ke 7

Struktur dan fungsi

nukleus

31 Terjadwal Mahanani Tri Asri

8 23-03-2020 Pertemuan

ke 8

UTS 31 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

9 30-03-2020 Pertemuan

ke 9

Struktur dan fungsi

sitoskeleton

31 Terjadwal Mahanani Tri Asri

10 06-04-2020 Pertemuan

ke 10
Cell junctions dan

matriks ekstraseluler

31 Terjadwal Lisa Lisdiana

11 13-04-2020 Pertemuan

ke 11

Ekspresi Gen:

1. Replikasi dan

komponen-

komponen yang

terlibat

31 Terjadwal Lisa Lisdiana
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2. Transkripsi dan

komponen-

komponen yang

terlibat

3. Perbedaan

proses transkripsi

pada eukariot

dan prokariot

4. Post-

transcriptional

processing

12 20-04-2020 Pertemuan

ke 12

Sintesis protein:

1. Translasi dan

komponennya

2. Translasi pada

eukariotik dan

prokariotik

3. Post-translation

processing

31 Terjadwal Lisa Lisdiana

13 27-04-2020 Pertemuan

ke 13

1. SIklus Sel

2. Sel Kanker

31 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama

14 04-05-2020 Pertemuan

ke 14

1. Komunikasi Sel

2. Kematian Sel

31 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama

15 11-05-2020 Pertemuan

ke 15

UAS 31 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama
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F: +6231-8293484
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Aktivitas Perkuliahan

Nama Matakuliah : Biologi Sel  
Dosen : LISA LISDIANA (198302072009122001) 

ERLIX RAKHMAD PURNAMA () 

MAHANANI TRI ASRI

(196707241992032002) 

ISNAWATI (196711221992032002) 

EVA KRISTINAWATI PUTRI

(199003022014042001) 

Kelas : 2018U  

Jadwal & Ruang : C03.02.03 (07.00 - 08.40) R.
 

No. Tanggal Pertemuan Topik Peserta Status Dosen
1 06-02-2020 Pertemuan

ke 1

1. Pengantar dan

Konsep Sel

prokariotik dan

Eukariotik

22 Terjadwal Isnawati

2 13-02-2020 Pertemuan

ke 2

1. Sel dan

Protoplasma2. Sel

prokariot dan eukariot

22 Terjadwal Isnawati

3 20-02-2020 Pertemuan

ke 3

1. Struktur

biokimiawi

selaput plasma

2. Model-model

selaput plasma

3. Fungsi selaput

plasma

22 Terjadwal Isnawati

4 27-02-2020 Pertemuan

ke 4

Struktur dan Fungsi

Organela

22 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

5 05-03-2020 Pertemuan

ke 5

Hubungan Antar

Organela

22 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

6 12-03-2020 Pertemuan

ke 6

1. Struktur dan

fungsi organella

mitokondria dan

kloroplast

21 Terjadwal Mahanani Tri Asri

7 19-03-2020 Pertemuan

ke 7

Struktur dan fungsi

nukleus

22 Terjadwal Mahanani Tri Asri

8 26-03-2020 Pertemuan

ke 8

UTS 22 Terjadwal Eva Kristinawati Putri

9 02-04-2020 Pertemuan

ke 9

Struktur dan fungsi

sitoskeleton

22 Terjadwal Mahanani Tri Asri

10 09-04-2020 Pertemuan

ke 10
Cell junctions dan

matriks ekstraseluler

22 Terjadwal Lisa Lisdiana

11 16-04-2020 Pertemuan

ke 11

Ekspresi Gen:

1. Replikasi dan

komponen-

22 Terjadwal Lisa Lisdiana



11/13/2020 SIAKADU: Cetak Jurnal Perkuliahan

https://siakadu.unesa.ac.id/486a2392-c428-3daa-ae64-c0fa3e1a3ad4.aspx?id=5701553c-3e36-3ccb-9469-eb06d3ee1fce&cetak_jurnal=1 2/2

komponen yang

terlibat

2. Transkripsi dan

komponen-

komponen yang

terlibat

3. Perbedaan

proses transkripsi

pada eukariot

dan prokariot

4. Post-

transcriptional

processing

12 23-04-2020 Pertemuan

ke 12

Sintesis protein:

1. Translasi dan

komponennya

2. Translasi pada

eukariotik dan

prokariotik

3. Post-translation

processing

22 Terjadwal Lisa Lisdiana

13 30-04-2020 Pertemuan

ke 13

1. Siklus Sel

2. Sel Kanker

22 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama

14 07-05-2020 Pertemuan

ke 14

1. Komunikasi Sel

2. Kematian Sel

22 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama

15 14-05-2020 Pertemuan

ke 15

UAS 22 Terjadwal Erlix Rakhmad Purnama
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UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 
Mata Kuliah 

Dosen 

 

Prodi/Angkatan/Kelas 

Hari/Tanggal 

Waktu 

:  Biologi Sel 

:  Dra. Isnawati, M.Si., Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si., Eva 

Kristinawati, S.Pd. M, Pd 

:  BioD 2018, BioE 2018; PBB 2017 , PBU 2017 dan PBA 2017 

:  Senin, 23 Maret 2020 dan Kamis, 26 Maret 2020 

: 100 menit 

 
Petunjuk:  

a. Ujian bersifat open book 
b. Jawablah soal di bawah ini secara mandiri  
c. Kerjakan soal A, B, C secara terpisah dalam tiga file dalam bentuk file Ms. Word 

atau pdf 
d. File jawaban dikirimkan pada tiap dosen pembuat soal pada kelas di google 

classroom pada assignment yang disediakan. Perhatikan agar tidak salah upload 
file jawaban. 

e. Batas waktu pengumpulan jawaban adalah Kamis, 26 Maret 2020 pukul 08.00 
f. Soal A, B, dan C memiliki proporsi nilai yang sama. Nilai akhir adalah rerata dari 

nilai ketiga kelompok soal tersebut. 

 
 
SOAL A (Dra. Isnawati , M.Si.) 

1. Kajilah struktur sel eukariotik dan prokariotik dari berbagai sumber belajar! Paparkan kaitan 

antara struktur kedua sel tersebut dengan kecepatan pertumbuhannya (skor 30) ! 

2. Pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpor pasip pada makhluk hidup dari 

berbagai sumber. Rancanglah satu percobaan yang dapat dilakukan terkait pengaruh faktor 

tertentu terhadap kecepatan difusi/osmosis (pilih salah satu) (skor 40) ! 

3. Temukan gambar struktur membran sel dari berbagai sumber yang tersedia! Identifikasilah 

komponen/senyawa penyusun membran sel dan tuliskan fungsi masing-masing (skor 30)! 
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SOAL B (Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si.) 

4. Perhatikan skema sel goblet pada usus mencit berikut ini: 

 

a. Organela apakah yang dominan pada sel ini? 

b. Mengapa organela ini dominan? Kaitkan jawaban 

Anda dengan peran sel goblet! 

c. Jelaskan polarisasi organel yang nampak pada sel 

ini! Kaitkan dengan fungsi tiap organel yang Anda 

identifikasi! 

 

Keterangan: Bagian basal sel berdekatan dengan suplai 

darah, sedangkan bagian apikal berdekatan dengan saluran 

pencernaan 

 

(Skor: 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sintesis protein merupakan salah satu contoh proses yang melibatkan koordinasi beberapa 

organel dan komponen non organel yang ada di dalam sel. Sebutkan organel yang terlibat dan 

fungsinya masing-masing! Jelaskan pula bagaimana struktur organel tersebut untuk dapat 

melaksanakan fungsinya! (skor: 50) 

 

SOAL C (Dr. Mahanani Tri Asri , M.Si.) 

6. Temukan gambar struktur dari mitokondria dan kloroplas dari  berbagai sumber yang tersedia! 

Dalam gambar yang Anda dapatkan dari penelusuran, identifikasilah struktur penyusunnya dan 

kaitkan fungsi dari kedua organel penghasil energi tersebut! (skor 50) 

7. Nukleus merupakan organel yang berfungsi mengatur semua aktivitas sel (ekpresi genetik dan 

metabolisme). Jelaskan alasan saudara mengapa hal itu terjadi! Kaitkan fungsi ini dengan 

komponen komponen yang ada di dalam nukleus! (skor 50). 

 

 

  
   ---------------- Selamat mengerjakan ------------------ 
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Appendix 2 

Sample of Student’s Answer to 

Middle & Final-Semester Test 
 



Maulidatul Kurnia Pratiwi 

18030204017 

Pendidikan Biologi A 2018 
 

Jawaban Soal A (Dra. Isnawati , M.Si.) 

 

1. Kajilah struktur sel eukariotik dan prokariotik dari berbagai sumber belajar! Paparkan 

kaitan antara struktur kedua sel tersebut dengan kecepatan pertumbuhannya (skor 30) ! 

Jawaban : 

Struktur Sel Prokariotik 
 

 

Gambar 1. Sel Prokariotik 

a. Membran Plasma 

Membran plasma merupakan bagian yang bertanggung jawab mengontrol zat organik 

dan ion untuk dapat keluar dan masuk sel. Dengan kata lain, membran plasma bertugas 

melindungi sel dengan cara menyaring dan mengatur lalu lintas ion dari dalam maupun 

dari luar tubuh sel. 

b. Sitoplasma 

Sitoplasma adalah bagian berbentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. Bagian 

ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, serta enzim-enzim. Di dalam sitoplasma 

terjadi metabolisme sel berupa penyusunan (anabolisme) dan penguraian 

(katabolisme) zat-zat yang kemudian digunakan sebagai energi bagi sel tersebut. Pada 



sel prokariotik, sitoplasma merupakan bagian terbesar dari sel, serta merupakan bagian 

yang kosong (tidak terisi organel-organel) sel. 

c. Ribosom 

Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. 

Ribosom juga berfungsi untuk menerjemahkan pesan yang dikirim dari DNA. 

d. Materi Genetik 

Materi genetik pada sel prokariotik terbagi menjadi dua unit besar, yaitu DNA (asam 

deoksiribonukleat) dan RNA (asam ribonukleat). DNA tersusun oleh gula 

deoksiribosa, fosfat, serta basa nitrogen. DNA merupakan bagian yang membawa 

informasi genetik (pewarisan sifat) dari suatu organisme. 

e. Dinding Sel 

Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang memiliki fungsi memberi bentuk pada 

suatu sel. Komponen struktur dinding sel pada prokariotik sebagian besar adalah 

peptidoglikan yang merupakan molekul kompleks. 

f. Flagela 

Flagela adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak selular, 

tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik, yang sensitif terhadap 

bahan kimia dan suhu di luar sel. 

Struktur Sel Eukariotik 
 

 

Gambar 2. Sel Eukariotik Tumbuhan 



 
 

Gambar 3. Sel Eukariotik Hewan 

 
a. Membran sel 

Membran sel adalah lapisan pembatas bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. 

Membran sel eukariotik terdiri dari lapisan lipid rangkap dua yang lebih dikenal 

sebagai lipid bilayer. Lipid penyusun membran sel sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 

glikolipid (mengandung karbohidrat), sterol (mengandung alkohol) juga fosfolipid 

(mengandung fosfat). 

b. Sitoplasma 

Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma, terdiri dari 

sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel serta substansi simpanan. Sitoplasma 

berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme sel seperti glikolisis, sintesis protein, 

dan sintesis asam lemak. 

c. Nukleus 

Nukleus adalah otak dari sel sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. 

Nukleus biasanya berbentuk bulat besar yang terletak ditengah sel. Nukleus memiliki 

fungsi yang sangat vital bagi sel eukariotik sebab selain sebagai pengendali aktivitas 

sel, nukleus juga merupakan pembawa materi genetik serta mengontrol pembelahan 

sel. 



d. Retikulum Endoplasma 

Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada 

endoplasma (sitoplasma bagian dalam). Fungsi dari retikulum endoplasma adalah 

untuk sintesis substansi kimia seperti protein, lipid, fosfolipid, dan steroid. Retikulum 

endoplasma juga berfungsi untuk transportasi protein tersebut ke kompleks golgi. Ada 

dua jenis retikulum endoplasma, yaitu : 

• Retikulum endoplasma kasar, merupakan bagian retikulum endoplasma yang 

ditempeli ribosom. Bagian ini bertugas dalam proses transpor protein serta 

sintesis protein. 

• Retikulum endoplasma halus, merupakan bagian retikulum endoplasma yang 

tidak ditempeli ribosom. Bagian ini bertugas dalam proses transpor lemak dan 

sintesis lemak. 

e. Ribosom 

Ribosom merupakan bagian terkecil dari sel yang bertugas dalam melakukan proses 

sintesis protein. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan ada juga yang 

menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusun utama ribosom 

adalah protein dan RNA. 

f. Badan Golgi 

Kompleks golgi yang juga disebut badan golgi atau aparatus golgi, adalah salah satu 

komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. 

Kompleks golgi bertanggung jawab atas proses sekresi sel, itu artinya dalam kompleks 

golgi terjadi proses pembentukan zat sekresi yang kemudian dikeluarkan dari tubuh 

sel. 

g. Mitokondria 

mitokondria berperan melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu 

mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. 

Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan 

h. Lisosom 

Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1-1,2 mikro 

meter yang didalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, 



nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Beberapa fungsi lisosom adalah 

sebagai berikut: 

• Eksositosis, yaitu proses pembebasan enzim keluar sel. 

• Autofage, artinya penghancuran bagian sel tidak dikehendaki (rusak dan tak 

berfungsi). 

• Autolisis, artinya penghancuran diri sendiri dengan cara membebaskan isi 

lisosom ke dalam sel. 

• Melakukan pencernaan intrasel (Endositosis). 

• Menghancurkan senyawa karsinogenik. 

i. Kloroplas 

Kloroplas adalah plastida yang mengandung banyak klorofil yang berperan dalam 

proses fotosintesis. Klorofil (zat hijau daun) berperan dalam menangkap cahaya 

matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Di dalam membran dalam kloroplas 

terkandung cairan kaya protein yang disebut stroma. 

j. Sentriol 

Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silindris yang 

terletak dekat dengan permukaan luar nukleus. Sentriol berperan dalam orientasi arah 

pada proses pembelahan sel. 

Berdasarkan struktur antara kedua sel tersebut dapat dilihat bahwa sel eukariotik lebih 

sederhana daripada sel prokariotik hal tesebut berpengaruh terhadap kecepatan 

pertumbuhan sel. Sel prokariotik yang lebih sederhana dari pada sel eukariotik 

menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat karena proses transkripsi dan translasi terjadi 

secara bersamaan, ukuran sel yang kecil sehingga menyebabkan penyerapan menjadi 

efisien dan pembuangan lebih cepat. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki ukuran sel 

yang relatif lebih besar daripada sel prokariotik, proses transkripsi dan translasinya terjadi 

di tempat yang berbeda yaitu transkripsi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma 

sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses pertumbuhan. 



2. Pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpor pasip pada makhluk hidup 

dari berbagai sumber. Rancanglah satu percobaan yang dapat dilakukan terkait pengaruh 

faktor tertentu terhadap kecepatan difusi/osmosis (pilih salah satu) (skor 40) ! 

Jawaban : 

Faktor faktor yang mempengaruhi kecepatan transpor aktif 

• Ukuran partikel, Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan 

bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Pengertian Ketebalan 

membran, Semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan Mekanisme 

Transpor Contoh Faktor Penentu difusi. Luas suatu area, Semakin besar luas area, 

semakin cepat kecepatan difusinya 

• Faktor yang mempengaruhi peristiwa Difusi Konsentrasi, Semakin besar jarak 

antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Mekanisme Transpor 

Suhu, Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak Contoh 

Faktor Penentu dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula kecepatan difusinya. 

• Dua faktor penting yang mempengaruhi peristiwa Osmosis Konsentrasi (Kadar air) 

terlarut yang berada berada di dalam dan diluar sel. Mekanisme Transpor Jenis 

materi terlarut yang berada di dalam dan diluar sel. Contoh Faktor Penentu 

Rancangan Percobaan 

 
PERCOBAAN UJI PLASMOLISIS PADA SEL BAWANG MERAH 

 
1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan 

Alat : silet, mikroskop, kaca arloji / cup , kaca benda dan preparat 

Bahan : bawang merah, larutan sukrosa 1 M , larutan Aquades. 

2. Langkah – Langkah percobaan : 

a. Masukkan larutan sukrosa dan aquades pada cup yang telah disiapkan . beri 

label pada cup agar tidak tertukar. 

b. Sayat satu lapis bawang merah menggunakan silet, usahakan hanya menyayat 

selapis sel. 

c. Rendamlah sayatan – sayatan epidermis tersebut pada cup yang berisi sukrosa 

1 M dan pada cup yang berisi aquades. 

d. Setalah 30 menit sayatan diambil dan dilihat dengan menggunakan mikroskop 



e. Amati perubahan yang terjadi dan bandingkan dengan hasil sebelum 

perendaman. Hitung jumlah sel yang terplasmolisis. Sel yang terplasmolisis 

akan tampak membran sel terlepas dari dinding sel bawang merah. 

 

 

3. Temukan gambar struktur membran sel dari berbagai sumber yang tersedia! Identifikasilah 

komponen/senyawa penyusun membran sel dan tuliskan fungsi masing-masing (skor 30)! 

Jawaban : 

Struktur Membran Sel 

 

 

Penyusun Membran Sel 

Penyusun dari membran sel apabila dilihat dari strukturnya terdiri dari 3 pokok utama 

penyusun yaitu Protein, lipid dan Karbohidrat 

a. Protein 

Jumlah protein berbeda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi 

spesies tersebut. Terdapat 4 kelompok protein: 

• Protein peripheral Dapat ditemukan baik di dalam ataupun di luar permukaan 

membran yang membentuk ikatan nonkovalen dengan permukaan membrane. 

• Protein integral Dapat ditemukan di antara membran dan memiliki daerah 

hidrofobik yang menempel di antara membran serta daerah hidrofilik yang 



menonjol dari dua permukaan bilayer. berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang 

ukurannya lebih besar. 

• Protein transmembran Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus 2 

lapisan lipid / transmembran. Bersifat amfipatik, mempunyai sekuen helix protein, 

hidrofobik, menembus lapisan lipida, dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak 

diantaranya merupakan glikoprotein, gugus gula pada sebelah luar sel. Di sintesis 

di RE, gula dimodifikasi di badan golgi. 

• Protein Plasma. Protein plasma memiliki fungsi yaitu sebagai protein pembawa 

(carrier) senyawa yang melewati membran plasma, Menerima isyarat (signal) 

hormonal, Meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel sendiri atau ke sel lainnya, 

dan sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa- 

senyawa ekstraseluler. 

b. Lipid 

Terdapat 3 tipe lipid, yaitu: 

• Fosfolipid. 

Molekul fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian 

kepala memiliki muatan positif dan negatif serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian 

kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian 

ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Fosfolipid digolongkan sebagai 

lipid amfipatik. 

• Kolesterol 

Banyak terdapat pada membran sel hewan (sekitar 50% dari molekul lipid). 

Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung 

kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipida membran lainnya dan tidak 

terlalu bersifat amfipatik. Gugus hidroksil dari kolesterol yang bersifat hidrofilik 

menentukan orientasi molekul ini pada membran sel. Gugus hidroksil berada pada 

bagian permukaan membran.Kolestrol pada membrane sel berfungsi untuk 

mengatur fluiditas dan stabilitas mebran serta mencegah asam lemak lebih merapat 

dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. 



• Glikolipid 

Glikolipid ialah molekul molekul lipid yang mengandung karbohidrat, 

biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi istilah istilah 

glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak 

mengandung fosfor.Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol atau pingosine dan 

sering dimakan gliserida atau sebagai spingolipida 

c. Karbohidrat 

Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan 

protein. 



Jawaban Soal B (Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si.) 
 

1. 

a. Organela apakah yang dominan pada sel ini? Retikulum endoplasma kasar 

b. Mengapa organela ini dominan? Kaitkan jawaban Anda dengan peran sel goblet! 

Jawaban : Organel ini dominan karena fungsi organela teresebut adalah sebagai tempat 

terjadinya proses sintesis protein dengan banyaknya sel RER pada del goblet akan 

mempermudah dan mempercepat jalannya sintesis protein yang nantinya akan di proses 

oleh badan golgi hingga mengasilkan mukosa. 

c. Jelaskan polarisasi organel yang nampak pada sel ini! Kaitkan dengan fungsi tiap 

organel yang Anda identifikasi! 

Jawaban : 

Organel yang tampak 

• Nukleus 

Berfungsi untuk mengasilkan mRNA yang berupakan bahan dasar sintesis 

protein kemudian mRNA akan dikeluarkan melalui pori-pori 

• RER (Retikulum Endoplasma Kasar) 

Berhubungan langsung dengan membran luar nukleus untuk menangkap 

mRNA dan memodifikasi protein. Protein yang telah dimodifikasi di RER ini 

oleh vesikel – vesikel diantar menuju kebadan golgi. 

• Badan Golgi 

Sebagai pengatur jalannya sintesa protein. Badan golgi menerima vesikel dari 

RER pada bagian cis. Setelah mukosa dari badan golgi ini telah dihasilkan 

vesikel – vesikel akan keluar dari bagian trans badan golgi yang kemudian 

membentuk granula mucigen. 

• Mitokondria 



Berfungsi penghasil energi yang akan digunakan untuk proses sintesis protein 

dan penghasilan mukosa pada sel goblet 

 

 
2. Sintesis protein merupakan salah satu contoh proses yang melibatkan koordinasi beberapa 

organel dan komponen non organel yang ada di dalam sel. Sebutkan organel yang terlibat 

dan fungsinya masing-masing! Jelaskan pula bagaimana struktur organel tersebut untuk 

dapat melaksanakan fungsinya! (skor: 50) 

Jawaban : 

Organel yang terlibat dan fungsinya dalam sintesis protein sebagai berikut : 

a. Nukleus 

Tersusun dari kumpulan kromatin yang mengumpul dan berpori. Berdasarkan 

struktur penyusunnya menunjukkan fungsi nukleus yaitu pengendali sel dengan 

mengkode untuk mengeluarkan mRNA dari pori pori nukleus. 

b. Retikulum Endoplasma 

Struktur retikulum endoplasma yaitu saluran pipih berlengkung sambung – 

menyambung. Pada setiap retikulum endoplasma terdapat lumen. Hal ini berkaitan 

dengan fungsi pada setiap masing – masing retikulum endoplasma. 

• Retikulum Endoplasma kasar 

Retikulum Endoplasma yang memiliki tekstur kasar sebab di permukaan 

Retikulum Endoplasma kasar ini terdapat bintik bintik yang merupakan 

ribosom. RER ini berhubungan langsung dengan membran inti luar nukleus 

untuk menerima materi genetik yang siap untuk melakukan sintesis protein 

pada ribosom. Ribosom yang terletak menempel pada sisi yang mengarah pada 

sitoplasma. Lumen yang terdapat pada RER berfungsi untuk mengfusionalkan 

protein yang masih dalam bentuk rantai panjang di ribosom, terjadi pemotongan 

gugus n. Protein yang telah difungsionalkan atau dimodifikasi maka protein 

siap memasuki badan golgi untuk proses selanjutnya. 

• Retikulum Endoplasma Halus 



pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom sehingga retikulum 

endoplasma halus tidak berperan dalam sintesis protein melainkan berfungsi 

sebagai sintesis lipid. 

c. Badan Golgi 

Bentuk / struktur dari badan golgi ini yaitu kantong pipih tidak bersambung, saling 

bertumpuk dan ada yang menyerupai jala. Badan golgi terdapat bagian yang dekat 

dengan RE disebut dengan cis dan dekat dengan membarn plasma disebut dengan 

trans. Berfungsi sebagai pusat pengendali utama sintesis protein (pengontrol 

jalannya sintesis protein) dikenal dengan sebutan trans golgi network. Pada proses 

ini memberi sinyal apakah protein sudah terlipat dengan benar dan menentukan 

kemana protein tersebut akan disalurkan apabila protein sudah siap disalurkan akan 

disalurkan / diantar menuju target oleh vesikel. Apabila protein tidak berhasil 

terlipat maka pada membran plasma protein akan dipecah menjadi bahan baku 

pembuatan protein kembali. 

d. Mitokondria 

Mitokondria adalah tempat berlangsungnya proses respirasi seluler yang 

menghasilakan energi dalam bentuk ATP. Membantu menyediakan energi untuk 

berlangsung nya proses sintesis protein 



SOAL C (Dr. Mahanani Tri Asri , M.Si.) 

 
1. Temukan gambar struktur dari mitokondria dan kloroplas dari berbagai sumber yang tersedia! 

Dalam gambar yang Anda dapatkan dari penelusuran, identifikasilah struktur penyusunnya dan 

kaitkan fungsi dari kedua organel penghasil energi tersebut! (skor 50). 

Jawaban : 

Mitokondria 

 

 
Tersusun atas : 

a. Membran dalam dan membran luar 

• Membrane luar sel terdiri dari protein dan juga lipid dengan perbanidngan yang sama 

dan juga mengandung protein porin yang menyebabkan membrane ini memiliki sifat 

permeabel terhadap molekul molekul kecil yang memiliki ukuran 6000 dalton.Di dalam 

hal ini membrane terluar mitokondria ini bentuknya hampir mirip dengan membran luar 

bakteri gram negatif. Selain itu membrane luar juga memiliki kandungan enzim yang 

terlibat di dalam biosintesis lipid dan juga enzim yang memiliki peran di dalam proses 

transport lipid ke matriks untuk menjalani β-oksidasi yang akan menghasilkan Asetil 

KoA. 



• Membrane dalam adalah bagian dari mikondria yang kurang permeabel jika 

dibandingkan dengan membran luar yang terdiri dari 20% lipid dan juga 80% protein 

dan menjadi tempat utama pembentukan ATP. 

b. Ruang antar membran 

Terdapat materi genetik yaitu mtDNA dan ion-ion sebagai tempat berlangsungnya reaksi 

reaksi penting bagi sel. 

c. Matriks 

Mengandung ribosom dan DNA, menghasilkan enzim dan protein. Di dalam matriks juga 

terdapat materi genetik, yang dikenal dengan DNA mitkondria (mtDNA), ribosom, ATP, 

ADP, fosfat inorganik serta ion-ion seperti magnesium, kalsium dan kalium. 

d. Ribosom 

Ribosom yang terdapat di dalam mitokondria adalah ribosom tipe 70S, seperti ribosom 

pada sel-sel prokariotik (bakteri). Ribosom juga merupakan tempat terjadinya sintesis 

protein. 

e. Krista 

Krista adalah pelipatan membran di dalam mitokindria yang merupakan tempat bagi rantai 

transport elektorn dan juga enzim enzim yang mengkatalisis sintesis ATP. 

f. DNA 

Mitokondria memiliki materi genetiknya sendiri serta kemampuan untuk memproduksi 

RNA dan protein. Semua DNA mitokondria merupakan induk. DNA mitokondria 

membawa gen penting untuk hampir semua sintesis protein mitokondria. 

 
Kloroplas 

 



Tersusun Atas : 

 
a. Membran luar dan membran dalam 

• Membran luar permukaannya rata dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. 

Membran luar kloroplas mengandung berbagai protein porin, yang berfungsi untuk 

menangkal (selektivitas) berbagai zat terlarut sehingga metabolit kecil tidak mudah 

untuk menembus secara bebas. 

• Membran dalam 

Membran dalam kloroplas memiliki sifat permeabel terhadap sukrosa, sorbitol, dan 

macam-macam anion. Membran dalam memiliki sifat impermeable terhadap sejumlah 

persenyawaan, namun membran dalam permeabel terhadap karbon dioksida dan asam 

monokarboksilat tertentu seperti asam asetat, asam gliserat, dan asam glikolat, serta 

kurang permeabel terhadap asam amino. 

b. Ruang Antar Membran 

Membran ini permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah seperti 

nukleotida, fosfat inorganik, derivat yang mengandung fosfat, asam karboksilat, dan 

sukrosa. 

c. Tilakoid 

Terdapat klorofil di dalamnya berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi terang saat 

fotosintesis. 

d. stroma 

berfungsi sebagai tempat reaksi gelap fotosintesisi. yang berisi enzim untuk sintesis 

karbohidrat 

e. DNA 

Genom pada kloroplas akan mengandung gen yang diperlukan dalam proses fotosintesis. 

Gen ini akan mengkode rRNA, tRNA, dan protein-protein lainnya. 

f. Ribosom 

Struktur pada kloroplas yang digunakan dalam proses translasi mRNA ke protein. Ribosom 

pada kloroplas berbeda pada ribosom sitoplasma. Ribosom pada kloroplas mirip dengan 

ribosom pada sel prokariotik yang memiliki tipe 30S dan 50S. 



2. Nukleus merupakan organel yang berfungsi mengatur semua aktivitas sel (ekpresi genetik dan 

metabolisme). Jelaskan alasan saudara mengapa hal itu terjadi! Kaitkan fungsi ini dengan 

komponen komponen yang ada di dalam nukleus! (skor 50). 

Jawaban : 

Nukleus merupakan organel yang berfungsi mengatur semua aktivitas sel karena mengandung 

informasi genetik (DNA & RNA) dan komponen yang memproduksi bahan dasar dari 

metabolisme. Dengan adanya informasi genetik sehingga nukleus dapat mengatur semua 

aktivitas sel selaras dengan komponen penyusun yang ada di dalam nukleus sebagai berikut : 

a. Membran luar 

Mengandung ribosom pada sisi yang menghadap ke sitoplasma. Berfungsi meneyelubungi 

nukleus dan melinfungi nukleus yang berkontak langsung dengan organ lainnya. 

b. Pori nukleus = terdiri dari kompleks protein yang berfungsi sebagai sarana keluar masuknya 

sebagian protein, RNA dan DNA, serta makromolekul lainnya. Memiliki tiga susunan pori 

nukleus yaitu annulus, subunit kolom dan lumenal serta cytosolic fibril. 

c. Ruang antar membran = suatu membran ganda fosfolipid. Menghubungkan lumen dengan 

RE kasar. 

d. Lamina nukleus = suatu bagian yang tersusun dari filamen berfungsi mengatur organisasi 

genom dan struktur kromatin dengan cara berinteraksi langsung dengan kromatin, lamina 

mengatur ekpresi gen, memediasi hubungan struktural antara nukleus dan sitoskleton, 

menyediakan platform untuk perakitan kompleks protein. 

e. DNA = pada umumnya tersebar di dalam nukleus sebagai matriks seperti benang yang 

disebut kromatin. Ketika sel akan memulai membelah kromatin akan berkondensasi 

membentuk struktur yang lebih padat dan memendek yang selanjutnya disebut kromosom. 

Memiliki fungsi menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya untuk 

mengatur perkembangan dan proses metabolisme 

f. Nukleolus = berperan sebagai tempat terjadinya sintesis molekul RNA (Ribo Nucleic Acid) 

RNA merupakan hasil salinan DNA yang akan ditransfer untuk diterjemahkan menjadi 

rantai asam amino yang disebut protein. 
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SOAL A (Dra. Isnawati , M.Si.) 

1. Kajilah struktur sel eukariotik dan prokariotik dari berbagai sumber belajar! Paparkan 

kaitan antara struktur kedua sel tersebut dengan kecepatan pertumbuhannya (skor 30) ! 

2. Pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpor pasip pada makhluk hidup 

dari berbagai sumber. Rancanglah satu percobaan yang dapat dilakukan terkait pengaruh 

faktor tertentu terhadap kecepatan difusi/osmosis (pilih salah satu) (skor 40) ! 

3. Temukan gambar struktur membran sel dari berbagai sumber yang tersedia! 

Identifikasilah komponen/senyawa penyusun membran sel dan tuliskan fungsi masing- 

masing (skor 30)! 

 

---------------- Selamat mengerjakan ------------------ 

JAWABAN 

1. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktur 

berbeda, sel prokariotik atau sel eukariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan 

posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariota terselubung membran 

organel yang disebut nukleus atau inti sel, sedangkan prokariota tidak memiliki 

nukleus. 

Pada sel prokariotik (dari bahasa Yunani, pro, 'sebelum' dan karyon, 'biji'), tidak ada 

membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA 

terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleoid. Kebanyakan prokariotik merupakan 

organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil (berdiameter 0,7–2,0 μm dan 

volumenya sekitar 1μm3) serta umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, 

sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lain. Hampir semua sel prokariotik 

memiliki selubung sel di luar membran selnya. Jika selubung tersebut mengandung 

suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks karbohidrat-protein, 

peptidoglikan, lapisan itu disebut sebagai dinding sel. Selubung sel prokariotik 

mencegah sel pecah akibat tekanan osmotikpada lingkungan yang memiliki 

konsentrasilebih rendah daripada isi sel. Prokariota umumnya memiliki satu molekul 

DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleoid. 



 

Struktur sel prokariotik 

 
 

Sel eukariotik (bahasa Yunani, eu, 'sebenarnya' dan karyon) memiliki nukleus. 

Diameter sel eukariota biasanya 10 hingga 100μm, sepuluh kali lebih besar daripada 

bakteri. Sitoplasma eukariotik adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. 

Sitoplasma ini terdiri dari medium semicair yang disebut sitosol, yang di dalamnya 

terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi serta sebagian besar 

tidak dimiliki prokariotik. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, 

namun ada pula yang dibatasi oleh dua membran, misalnya nukleus. Selain nukleus, 

sejumlah organel lain dimiliki hampir semua sel eukariotik, yaitu: 

a. Mitokondria, tempat sebagian besar metabolism energi sel terjadi 

b. Retikulum endoplasma, suatu jaringan membran tempat sintesis glikoprotein 

dan lipid. 

c. Badan golgi, yang mengarahkan hasil sintesis sel ke tempat tujuannya 

d. Peroksisom, tempat perombakan asam lemak dan asam amino. 

e. Lisosom, yang menguraikan komponen sel yang rusak dan benda asing yang 

dimasukkan oleh sel, ditemukan pada sel hewan, tetapi tidak pada sel 

tumbuhan. 

f. Kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis, hanya ditemukan pada sel tumbuhan 

g.  Vakuola, yaitu organel tempat menyimpan nutrien dan limbah serta tempat 

terjadinya sejumlah reaksi penguraian. 

h. Sentriol, yang hanya ditemukan pada sel hewan di dekat nukleus, juga terbuat 

dari sitoskeleton 

i. Dinding sel yang kaku, terbuat dari selulosadan polimerlain, mengelilingi sel 

tumbuhan dan membuatnya kuat dan tegar. Fungijuga memiliki dinding sel, 

namun komposisinya berbeda dari dinding sel bakteri maupun tumbuhan. Di 



antara dinding sel tumbuhan yang bersebelahan terdapat saluran yang disebut 

plasmodesmata. 

 
 

Struktur sel eukariotik 

 
 

Sel prokariotik dan sel prokariotik dibedakan berdasarkan ada tidaknya organel sel 

yang bermembran seperti mitokondria, reticulum endoplasma, badan golgi, lisosom, 

dan vakuola. Pada sel prokariotik tidak memiliki organel yang bermembran. 

 
Kaitan antara struktur sel prokariotik dan sel prokariotik dengan kecepatan 

pertumbuhannya: 

Pada sel prokariotik hanya terdiri dari membran plasma dan DNA yang ada di 

sitoplasma. Proses transkripsi dan translasi terjadi secara simultan di tempat yang 

sama yaitu sitoplasma. Karena transkripsi dan translasi terjadi secara bersamaan maka 

proses tersebut terjadi secara cepat. Sehingga pertumbuhannya lebih cepat daripada 

eukariotik yang transkripsi dan translasinya terjadi di tempat yang berbeda. 

(transkripsi terjadi di nukleus dan translasi terjadi di sitoplasma). 

 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transport pasif pada makhluk hidup dari 

berbagai sumber. Diantaranya: 

a. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan 

bergerak, sehingga kecepatan transport pasif semakin tinggi. 

b. Ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan 

transport pasif. 

c. Luas suatu area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat kecepatan 

transport. 

d. Jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat 

kecepatan difusinya. 



e. Suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan 

lebih cepat. Maka, semakin cepat pula kecepatan transport pasifnya.. 

f. Perbedaan konsentrasi, makin besar perbedaan konsentrasi antara dua bagian, 

makin besar proses transport pasif yang terjadi. 

 
Rancangan percobaan: 

Menyiapkan 2 wadah. Wadah pertama diisi dengan larutan A (air yang diberi 2 

sendok makan gula), dan wadah kedua diisi dengan larutan B (air yang diberi 1 

sendok makan gula). Kemudian dimasukkan potongan wortel yang berukuran sama 

pada masing-masing wadah. Ditunggu selama 5 menit. Kemudian diamati perubahan 

yang terjadi. Potongan wortel yang direndam pada wadah pertama (larutan A) 

ukurannya akan lebih pendek dibandingkan dengan dengan potongan wortel yang 

direndam di wadah kedua (larutan B). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan 

konsentrasi mempengaruhi kecepatan transport pasif (osmosis/difusi air). Semakin 

besar konsentrasi maka semakin cepat proses transport pasif, dan sebaliknya semakin 

rendah konsentrasi maka transport pasif juga semakin lama. 

 

3. 

Struktur membran sel 

Komponen-komponen penyusun membrane sel: 

a. Protein: protein integral dan protein perifer 

b. Lipida: fosfolipida 

c. Karbohidrat: glikoprotein dan glikolipid 

d. Kolesterol 

Fungsi masing-masing komponen: 

a. Protein integral: proses transport dan proses enzimatis 

b. Protein perifer: reaksi imonologis, reseptor, tempat melekatnya mikrofilament. 



c. Fosfolipida: memberikan sifat fluiditas (menjaga kestabilan) 

d. Karbohidrat (glikolipid dan glikoprotein): reseptor, komunikasi antar sel 

e. Kolesterol: menjaga kerigidan atau kekakuan sel. 



SOAL B (Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si.) 

1. Perhatikan skema sel goblet pada usus mencit berikut ini: 

 
a. Organela apakah yang dominan pada sel ini? 

b. Mengapa organela ini dominan? Kaitkan jawaban 

Anda dengan peran sel goblet! 

c. Jelaskan polarisasi organel yang nampak pada sel 

ini! Kaitkan dengan fungsi tiap organel yang Anda 

identifikasi! 

 

Keterangan: Bagian basal sel berdekatan dengan suplai 

darah, sedangkan bagian apikal berdekatan dengan 

saluran pencernaan 

 

Skor: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Sintesis protein merupakan salah satu contoh proses yang melibatkan koordinasi beberapa 

organel dan komponen non organel yang ada di dalam sel. Sebutkan organel yang terlibat 

dan fungsinya masing-masing! Jelaskan pula bagaimana struktur organel tersebut untuk 

dapat melaksanakan fungsinya! (skor: 50) 

 
---------------- Selamat mengerjakan ------------------ 

 
JAWABAN 

1. a. Organela yang dominan pada sel ini adalah RE kasar 

b. Fungsi dari sel goblet adalah untuk mensekresi mucus atau lendir. Retikulum 

endoplasma kasar dalam sel goblet dominan karena sesuai dengan fungsi sel goblet 

sendiri yaitu mensekresikan mukosa (mukoprotein) di usus besar. Retikulum 

endoplasma kasar yang tersebar hampir di seluruh sel goblet bertujuan agar sintesis 



protein terjadi lebih cepat dan maksimal serta dapat menghasilkan vesikula-vesikula 

yang nantinya diproses oleh badan golgi untuk menghasilkan mucigen granule. 

c. Polarisasi organel yang nampak pada sel ini: 

1. Pertama, nukleus berada di basal sel goblet untuk menghasilkan mRNA yang  

akan digunakan untuk sintesis protein di ribosom RE Kasar. Nukleus berada di 

basal juga bertujuan agar mendapatkan suplai nutrien atau zat-zat yang diperlukan 

dari darah. 

2. RE Kasar tersebar untuk mensintesis protein (mentranlasi mRNA) untuk 

menghasilkan vesikel-vesikel setengah jadi yang diteruskan ke badan golgi. RE 

kasar yang tersebar dapat menjadi salah satu cara agar proses sintesis protein lebih 

maksimal serta dihasilkan vesikel yang lebih banyak sehingga mucigen lebih 

banyak dihasilkan. Mitokondria juga tersebar bertujuan untuk menghasilkan 

energi untuk proses sinteis protein dan pembuatan mucigen. Mitokondria berada 

lebih banyak di area basal hingga tengah sel goblet untuk memudahkan 

mendapatkan glukosa atau zat-zat lain yang digunakan dalam metabolisme. 

3. Badan golgi berfungsi untuk menghasilkan vesikel-vesilkel yang nantinya 

membentuk mucigen granule. Badan golgi berada di tengah sel goblet dibawah 

granula mucigen karena fungsi badan golgi sendiri untuk menghasilkan vesikel 

mukosa (mucigen granule). Badan golgi menerima vesikel dari retikulum 

endoplasma kasar di bagian cis dan melepaskan vesikel yang telah diproses di 

bagian trans sebagai vesikel mucigen. 

 
2. Organel yang terlibat dalam sintesis protein dan transportnya sekaligus fungsi 

masing-masing organel: 

1. Retikulum endoplasma (RE), organel sel bermembran yang memiliki posisi yang 

paling dekat dengan inti sel (nukleus) atau dapat dikatakan langsung menempel 

dengan membran inti sel. Fungsi dari RE secara umum adalah berhubungan langsung 

dengan proses sintesis protein khususnya translasi protein dikarenakan di dalam RE 

banyak ditemukan organel sel ribosom yang merupakan organel yang berperan dalam 

mensistesis protein, mentraspor hasil sistesis protein ke sitoplasma ataupun ke badan 

golgi, dan memisahkan kandungan intraseluler di sel. RE terdiri atas dua bagian yaitu 

RE kasar dan RE halus. RE kasar atau retikulum endoplasma kasar terletak melekat 

dipermukaan inti sel dan banyak ribosom yang menempel dipermukaan RE. 

sedangkan RE halus atau retikulum endoplasma halus terletak dibagian terluar dari 

RE dan tidak dilekati ribosom. 

a. Ciri – ciri dan fungsi RE kasar antara lain: 

1) Ditemukan dengan bentuk kantung yang berlembaran / berlapis yang pipih 

dan rata di dalam sitoplasma. Dikenal dengan sebutan cisternae. 

2) Terhubung dengan membrane luar dari nucleus / inti sel. 

3) Banyak ditemukan ribosom yang berperan dalam mensintesis protein. 



4) Mentranspot sekuen peptide / protein yang telah dimodifikasi di dalam RE ke 

badan golgi dalam bentuk vesikel transport. 

5) Memelihara dan menganti membrane nucleus 

 

b. Ciri – ciri dan fungsi RE halus antara lain: 

 

1) Terletak bersebelahan dengan RE kasar, namun tidak mempunyai ribosom 

yang menempel. 

2) Memiliki banyak kandungan enzim yang berhubungan dengan permukaan RE 

halus 

3) Enzim yang dihasilkan berfungsi untuk mensintesis lipid, fosfolipid, 

karbohidrat, dan hormone steroid 

4) Mengatur metabolic hepar bila terdapat disel hepar hewan. 

5) Mendetoksifikasi racun dan alkohol. 

6) Menyimpan ion kalsium untuk mengotrol kinerja sistem otot (Retikum 

sarkoplasma). 

 

2. Badan golgi, organel yang berbentuk seperti tumpukan kantong pipih dari membran 

yang tidak saling terhubung, dikenal dengan sisternae. Badan golgi terdiri atas dua 

area utama, yaitu cis dan trans. Cis merupakan sisternae yang sedang tumbuh dengan 

posisi berada dibagian terbawah dalam keadaan mengelembung dan menghadap 

langsung dengan RE. Sedangkan, Trans merupakan sisternae yang sudah tumbuh 

dengan posisi berada dibagian teratas dalam keadaan mengelembung besar dan 

berubah menjadi lisosom. Fungsi dari badan golgi di dalam sel eukariotik antara lain: 

 

a) Membungkus bahan-bahan sekresi yang akan dibebaskan keluar sel. 

b) Memproses lebih lanjut protein hasil sintesis oleh ribosom dari RE. 

c) Membentuk lisosom atau vakuola sebagai organel sel pencerna di dalam sel. 

d) Memodifikasi produk dari RE 

e) Memproduksi makromolekul tertentu 

f) Mengurutkan dan mengemas material ke dalam vesikel pengangkut 

 

3. Lisosom adalah kantung membran enzim hidrolitik yang dapat mencerna 

makromolekul. Enzim lisosom dapat menghidrolisis protein, lemak, polisakarida, dan 

asam nukleat. Enzim lisosom bekerja paling baik di lingkungan asam di dalam 

lisosom 

4. Vakuola, Sel tumbuhan atau sel jamur dapat memiliki satu atau beberapa vakuola, 

yang berasal dari retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Fungsi dari vakuola 

adalah menyimpan subtasnsi yang vital dan produk hasil sisa metabolisme sel. 

Menyimpan asam amino, asam organic, glukosa, gas, garam-garam kristal, minyak 

atsiri, dan alkaloid. 

 

Struktur organel tersebut untuk dapat melaksanakan fungsinya pada proses 

sintesis protein: 



1. Protein yang dihasilkan oleh ribosom yang terdapat di retikulum endoplasma 

kasar akan mengalami modifikasi dan memngalami transpotasi ke badan golgi 

dalam bentuk vesikel transport. 

2. Vesikel transport akan diterima oleh bagian permukaan cis, dimana struktur 

molekul vesikula akan mengalami moditifikasi. Moditifikasi ini ditunjukan 

dengan bergeraknya bagian cis dengan vesikel transport tadi yang kelama-laman 

akan tumbuh menjadi bagian cis baru. Sedangkan, bagian cis yang lama akan 

terdorong oleh bagian cis baru ke arah lebih atas, bersamaan dengan itu protein 

yang terdapat di dalam cis akan mengalami modifikasi menjadi beberapa enzim. 

3. Enzim yang terdapat di cis akan mengalami perubahan menjadi trans yang 

berada pada bagian atas badan golgi. Trans yang berisi enzim bermacam-macam 

enzim moditifikasi protein tadi akan mengolongkannya menjadi bentuk yang 

lebih kecil yaitu lisosom. 

4. Trans yang melepaskan dari badan golgi ini dikenal dengan lisosom. Dimana, 

lisosom akan mencerna bebapa zat yang masuk ke dalam sel baik makanan 

maupun benda asing, serta beberapa organel yang sudah rusak dengan enzim 

yang terkandungnya. Proses penceraan ini dilakukan secara fagosistosis. Makan 

yang masuk kedalam sel secara endositosis akan mengalami pengabungan 

dengan lisosom akan melakukan proses autofagi. Hasil dari penceraan ini akan 

dilepaskan ke seluruh sel, sedangkan bagian yang tidak diperlukan akan 

mengalami ekstositosis keluar sel. 



SOAL C (Dr. Mahanani Tri Asri , M.Si.) 

1. Temukan gambar struktur dari mitokondria dan kloroplas dari berbagai sumber yang 

tersedia! Dalam gambar yang Anda dapatkan dari penelusuran, identifikasilah struktur 

penyusunnya dan kaitkan fungsi dari kedua organel penghasil energi tersebut! (skor 50) 

2. Nukleus merupakan organel yang berfungsi mengatur semua aktivitas sel (ekpresi genetik 

dan metabolisme). Jelaskan alasan saudara mengapa hal itu terjadi! Kaitkan fungsi ini 

dengan komponen komponen yang ada di dalam nukleus! (skor 50). 

 

---------------- Selamat mengerjakan ------------------ 

JAWABAN 

1. 
 

Struktur mitokondria 

Struktur penyusun mitokondria: 

a. Membran luar, mengandung sejumlah besar channel-forming protein yang dinamakan 

porin, bersifat permeabel untuk semua molekul (5000 Da), mengandung protein kecil, 

impermeable, mengandung enzim yang berperan dalam perubahan substrat lipid 

menjadi bentuk yang dapat dimetabolime dalam matriks dapat dimetabolime dalam 

matriks. Struktur kimiawi: 40% lipida, kolesterol dan phosphatidyl inositolnya tinggi, 

cardiolipinnya rendah, NADH-cyto-crhome C reductate, permeabel terhadap molekul 

kecil. 



b. Ruang antar membran, mengandung sejumlah enzim yang menggunakan ATP  

melalui matriks untuk fosforilasi nukleotida lain. 

c. Membran dalam, struktur berlipat-lipat membentuk krista untuk memperluas area 

total permukaan (200 Amstrong), bersifat selektif permeable, mengandung cardiolipin 

(double phospholipid) yang penyusunnya 10% dari lipid membran dan membuat 

membran bersifat impermeabel terhadap ion. mengandung 3 protein utama, yaitu: 

Protein yang berperan dalam reaksi oksidasi pada rantai respirasi, protein pada 

komplek ensim ATP synthase untuk pembuatan ATP dalam matriks, dan protein 

transport spesifik untuk regulasi lintasan metabolit ke dalam dan ke luar matriks, 

Struktur kimiawi: 

a. Membran dalam memiliki 20%, kandungan kolesterol dan phosphatidyl inositol 

rendah, mengandung protein yang lebih tinggi dan sejumlah besar enzim (80%). 

b. Sekitar 25% dari seluruh kandungan protein pada membran dalam diketahui 

berperan pada membran dalam diketahui berperan sebagai enzim 

c. Membran dalam membentuk lipatan yang disebut krista, tebalnya sekitar 200 

amstrong. Jumlah krista beraneka ragam, demikian pula wujudnya. Jumlah krista 

dapat meningkat atau berkurang tergantung aktifitas aerobik. 

d. Matriks mitokondria, mengandung beratus-ratus enzim berbeda untuk oksidasi  

piruvat dan asam lemak, dan siklus asam sitrat, ekspresi gen mitokondria, 

mengandung beberapa copy genom DNA yang identik, terdapat granula osmofilik 

berupa partikel bulat berukuran 23-35 nm (Utk menyimpan lipid) berukuran 23-35 

nm (untuk menyimpan lipid). 

Di dalam matriks mitokondria terdapat 2 organel: 

1) Ribosom mitokondria untuk sintesis protein pada tahap translasi, panjang 32 

x22 nm, masa 3,9 -4,5 x 10 dalton, terdiri dari 2 sub unit (besar dan kecil) 

2) DNA mitokondria sirkuler, semiotonom, tidak dilindungi membran, tugasnya 

membawa gen penting utk sintesis protein di mitokondria (tRNA, rRNA, 13 

protein utk rantai respirasi, dan penyandi d-loop). 

Fungsi mitokondria: (fosforilasi oksidatif) 

1. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi 

dalam bentuk ATP. 



2. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika piruvat di transpor dan 

dioksidasi oleh O2¬ menjadi CO2 dan air. 

3. Energi yang dihasilkan sangat efisien yaitu sekitar tiga puluh molekul ATP yang 

diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi, sedangkan dalam proses 

glikolisis hanya dihasilkan dua molekul ATP. 

4. Tempat terjadinya respirasi, yaitu proses pemecahan karbohidrat menjadi 

karbondioksida, air, dan melepaskan energi (tidak membutuhkan cahaya). 

Tahap respirasi: 

a. Glikolisis: pemecahan glukosa menjadi asam piruvat, tempat berlangsung di 

sitoplasma, anaerob 

b. Dekarboksilasi oksidatif: pengubahan asam piruvat menjadi asetil Co. A., tempat 

berlangsung di matriks mitokondria, aerob. 

c. Siklus krebs: Mengubah 2 Asetil Co. A menjadi 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 4 

CO2, tempat berlangsung di matriks mitokondria, aerob. 

d. Transport electron: memecah NADH menjadi NAD+ dan H+, FADH  menjadi 

FAD+ dan H, berlangsung di krista mitokondria. 

 
 

Struktur kloroplas 

 
 

Struktur penyusun kloroplas: 

1. Membran luar, bersifat sangat permeabel yang berfungsi untuk melewatkan molekul- 

molekul kurang dari10 kilodalton tanpa selektivitas dan menutupi ruang antar 

membran antara membran dalam dan bagian luar kloroplas. Permukaan membran luar 

rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan membran 



dalam. Fungsi membran luar kloroplas adalah untuk mengatur keluar masuknya zat. 

Terdapat protein transport berkisar1 nm di membran luar kloroplas. 

2. Ruang antar membran, terdapat materi genetik DNA 

3. Membran dalam, bersifat selektif permeable serta merupakan tempat protein melekat. 

Fungsinya untuk memilih molekul yang keluar masuk dengan transport aktif. 

Membran dalam menutupi daerah cairan cairan yaitu stroma, permeable terhadap 

asam asetat, asam glukorat, CO2, melipat ke dalam membentuk lamella. 

4. Tilakoid, pelipatan membran dalam berbentuk seperti tumpukan piringan yang saling 

berhubungan. Fungsi struktur tersebut adalah untuk menangkap energy cahaya dan 

mengubahnya menjadi energi kimia. Tilakoid yang berada di dalam stroma berfungsi 

sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Membran tilakoid merupakan tempat 

terjadinya reaksi terang dan berisi cairan mengandung klorofil. Jumlah tilakoid pada 

tiap spesies berbeda. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid, dan berisi 

plastocyanin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. 

5. Granum, berperan sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Ukuran: 0,3-2,7 nm. 

jumlah 40 - 60 grana -> tersebar di matriks. Antara satu granum dengan granum yang 

lain dihubungkan oleh lamela tilakoid. Antara grana dan stroma dihubungkan oleh 

lamela stroma. Antara grana dan stroma dihubungkan oleh lamela stroma. 

6. Stroma adalah cairan kloroplas yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis 

dan tempat terjadi reaksi gelap. Stroma berisi enzim, ribosom, dan DNA. Sintesis 

protein dapat terjadi di ribosom dalam stroma. 

Fungsi kloroplas: (fotofosforilasi) 

1. Kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil, serta enzim dan molekul lain yang 

berfungsi dalam fotosintesis. Yang memperoleh hasil akhir berupa glukosa, air, dan 

oksigen. 

2. Tempat pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia. 

3. Tempat terjadinya fotosintesis (reaksi gelap dan reaksi terang) 

a. Reaksi terang: mereaksikan/mengubah klorofil dan air dengan bantuan cahaya 

menjadi ATP, NADPH2, O2, tempat berlangsung di tilakoid. 

b. Reaksi gelap : mengubah ATP, NADPH2, CO2 menjadi glukosa, tempat 

berlangsung di stroma. 



 

2. Nukleus merupakan organel yang sudah terspesialisasi dan merupakan pusat administrasi 

dan pemrosesan informasi sel. Nukleus mengandung sebagian besar gen sel dan biasanya 

merupakan organel yang paling menonjol. Nukleus berbentuk bola atau gelendong dan 

dikelilingi oleh dua membran. Nukleus merupakan selaput nukleus yang rangkap 

bersama-sama dengan nukleoplasma membentuk suatu kesatuan 

Struktur dan fungsi komponen-komponen nukleus dalam mengatur semua aktivitas 

sel: 

a. Selaput nukleus. Selaput nukleus yang mengarah ke nukleoplasma dinamakan selaput 

bagian dalam, sedangkan yang mengarah ke sitoplasma dinamakan selaput luar. 

Selaput nukleus luar berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. 

Permukaan selaput nukleus bagian luar ini ditempeli oleh ribosom dengan diameter 

15 nm yang terlibat dalam sintesis protein. Selaput nukleus yang bagian dalam 

dilapisi oleh anyaman setebal 10 sampai 20 nm. Anyaman ini dinamakan lamina 

nukleus. 

b. Membran luar. Membran luar mengandung sejumlah protein transpor (yang disebut 

porin) dan enzim-enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan metabolisme 

mitokondria. Porin ini membentuk saluran berukuran relative besar pada lapisan 

bilayer membran luar yang memungkinkan lolosnya ion atau molekul kecil berukuran 

5 kDa atau kurang. Ion atau molekul tersebut bebas memasuki ruangantar membran 

namun sebagian besar tidak dapat melewati membran dalam yang bersifat 

impermeable. Fungsi membran nukleus: 

1) Berkaitan erat dengan DNA nukleus 

2) Melindungi komponen komponen yang ada di nucleus 

3) Memisahkan nukleus dengan isi sitoplasma, memisahkan kompartemen 

metaboliknya 

4) Kerangka struktural dari nukleus 

c. Ruang antar membran nukleus menghubungkan lumen RE kasar. 

d. Membran dalam, bagian elaput nukleus yang mengarah ke nukleoplasma. . Selaput 

nukleus yang bagian dalam dilapisi oleh anyaman setebal 10 sampai 20 nm. Anyaman 

ini dinamakan lamina nukleus. 



e. Pori-pori nukleus. Pada selubung nukleus terdapat pori, jumlahnya banyak, lubang 

halus, menghubungkan menghubungkan membran luar. Terdiri dari kompleks 

protein, diameter luar sekitar 120 nm (ukuran ribosom 30x), diameter saluran 25 nm. 

Pori-pori berperan dalam mengatur masuk dan keluarnya molekul dari nukleus, 

memudahkan pengangkutan bahan atau senyawa makro dari atau ke sitoplasma, 

mengatur perjalanan molekul antara nukleus dan sitoplasma (impor & ekspor), 

mengatur molekul yang dibolehkan masuk inti , mengatur masuk dan keluarnya  

DNA dan RNA molekul yang dibiarkan meninggalkan nucleus, subunit ribosom, 

transport pasif keluar masuknya molekul polar kecil, ion, (<4060 kDa), transport aktif 

makromolekul yang lebih besar, protein dan RNA. 

Fungsi lain dari pori nukleus : membran luar nukleus kontinu dengan membran RE 

maka membran dalam nukleus dapat bertukar bahan dengan membran RE. 

Kemampuan ini memungkinkan membran nukleus untuk tumbuh lebih besar atau 

lebih kecil bila perlu untuk mengakomodasi konten dinamis inti melalui pori. 

f. Lamina nukleus. Selaput nukleus yang bagian dalam dilapisi oleh anyaman setebal 10 

sampai 20 nm. Anyaman ini dinamakan lamina nukleus. Lamina nukleus tersusun 

dari filamen intermediet yang pada mamalia terdiri dari 3 jenis protein, yakni lamin 

A, B, dan C. Filamen protein yang tersusun seperti jaring inilah yang 

mempertahankan bentuk nukleus dengan cara memberikan sokongan mekanis pada 

selaput nukleus. 

Fungai Lamina nucleus: 

1) Mengatur organisasi genom dan struktur kromatin dengan cara berinteraksi 

langsung dengan kromatin 

2) Lamina mengatur ekspresi gen dengan mengasingkan faktor transkripsi 

padamembran nukleus, yang membatasi ketersediaannya dalam nukleoplasma 

3) Memediasi hubungan struktural antara nukleus 

4) Memediasi hubungan struktural antara nukleus dan sitoskeleton: protein 

membran nukleus luar yang berinteraksi, yaitu utk mengikat elemen-elemen 

sitoskeletal 

5) Menyediakan platform untuk perakitan kompleks protein yang terlibat dalam 

jalur transduksi sinyal. P, fosfat 



6) Memberikan stabilitas mekanis pada membran nukleus bagian dalam yang 

terlibat dalam penentuan posisi nuklir, struktur kromatin, organisasi pro 

kompleks nuklir, pemecahan amplop nuklir dan reassembly selama mitosis, 

pemecahan amplop nuklir dan reassembly selama mitosis, replikasi DNA, 

respons kerusakan DNA, perkembangan siklus sel, diferensiasi sel, polarisasi 

sel selama sel migrasi, dan kontrol transkripsi. 

g. Nukleoplasma. Nukleoplasma disebut juga matriks nukleus yang komposisinya 

adalah air, ion dan protein. Sifat istimewa dari protein penyusun nukleoplasma ini 

adalah kemampuannya untuk merentang dan mengkerut. Fungsi utamanya adalah 

berperan sebagai medium suspensi dalam nukleus, berperan dalam tiga kegiatan 

utama nukleus yang meliputi replikasi, transkripsi dan kegiatan setelah penyalinan, 

dan menjaga bentuk dan struktur, transportasi ion, molekul dan substansi lainnya 

yang berperan penting dalam metabolisme dan fungsi sel. 

h. Kromatin. Di dalam nukleus, DNA diatur ke dalam unit-unit diskret yang disebut 

kromosom. Setiap kromosom terdiri dari molekul DNA tunggal yang terkait dengan 

protein. DNA membawa beberapa ratus sampai beberapa ribu gen, yaitu unit-unit 

yang menspesifikasi sifat-sifat warisan suatu organisme. DNA dan protein kromosom 

secara bersamaan disebut kromatin. Kromatin memadat untuk membentuk 

kromosom (struktur yang membawa informasi genetik) diskret saat sel bersiap untuk 

membelah. 

i. Nukleolus. Di dalam nukleus terdapat pula nukleolus yang merupakan tempat sintesis 

ribosom RNA (rRNA). Di dalam nukleolus, ribosom diproduksi. Nukleolus 

merupakan bagian dari nukleus yang bertugas merakit subunit ribosom dalam sel 

eukariotik, membongkar ribosom pada awal mitosis, komponennya tersebar di 

berbagai bagian sel dan berkumpul kembali selama telofase dan fase G1 awal, 

mengandung protein dan RNA yang tidak terkait dengan rakitan ribosom, merakit 

partikel pengenal sinyal, merasakan tekanan seluler dan mentransport mRNA human 

immunodeficiency virus 1 (HIV 1). 

j. DNA nukleus dan ribosom memiliki hubungan dalam proses sintesis protein, dimana 

Ribosom saat mensintesis protein membutuhkan mRNA yang dimana didapat dari 



proses translasi dan transkripsi DNA (kode genetik protein yang akan diproses 

menjadi protein). 
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JAWABAN SOAL Ibu Dra. Isnawati, M.Si (SOAL A) 

1. Tabel 1. Struktur Sel Eukariotik dan Prokariotik 
 

PEMBEDA SEL PROKARIOTIK SEL EUKARIOTIK 

Nukleus (Inti sel) Tidak memiliki nukleus 

dan membran inti 

Memiliki nukleus dan 

membran inti 

Retikulum 

endoplasma 
Tidak ada Ada 

Badan golgi Tidak ada Ada 

Lisosom Tidak ada Ada 

Mitokondria Ada Ada 

Ribosom 30 S dan 50 S 40 S dan 60 S 

Mesosom Ada Tidak ada 

 
Dapat terlihat pada tabel bahwa sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran 

yang terdiri atas organel nukleus, retikulum endoplasma, badan golgi, dan lisosom. Hal 

tersebut menyebabkan proses sintesis protein seluruhnya terjadi di sitoplasma. Proses 

transkripsi dan translasi dapat berjalan secara beriringan sehingga proses sintesis 

protein berlangsung lebih cepat. Protein merupakan struktur terbesar penyusun sel 

sehingga pertumbuhan sel prokariotik juga lebih cepat karena pasokan protein 

terpenuhi dengan cepat. Berbeda halnya dengan sel eukariotik yang memiliki sistem 

endomembran sehingga proses sintesis protein terjadi di dua tempat dimana proses 

transkripsi terjadi di nukleus dan translasi terjadi di sitoplasma. Transkripsi dan 

translasi tidak dapat berjalan beriringan karena tempat berlangsungnya kedua proses 

tersebut berbeda. Translasi dapat dimulai ketika proses transkripsi sudah selesai 

sehingga proses sintesis protein lebih lama dan pertumbuhan sel juga lebih lama 

dibandingkan dengan sel eukariotik. 



2. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak 

melewati selaput membran semipermeable dan tidak membutuhkan energi (Darmadi, 

2012). Transpor pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi larutan 

di antara kedua sisi membran. Transpor pasif dibedakan menjadi tiga, yaitu difusi 

sederhana (simple diffusion), difusi dipermudah atau difasilitasi (facilitated diffusion), 

dan osmosis. Faktor-faktor yang memengaruhi transpor pasif adalah : 

a) Konsentrasi larutan dan konsentrasi sel. 

b) Potensial air dan potensial osmotik 

c) Tekanan turgor dan tekanan osmotik 

d) Membran semipermeabel 

Rancangan Percobaan Transpor Pasif 

A. Judul Percobaan 

Penentuan Potensial Air Jaringan Tumbuhan 

B. Tujuan Percobaan 

1. Menjelaskan pengaruh konsentrasi larutan sukrosa terhadap perubahan panjang 

potongan jaringan tumbuhan 

2. Mengidentifikasi konsentrasi larutan sukrosa yang tidak menyebabkan perubahan 

panjang irisan jaringan umbi. 

3. Menghitung nilai potensial air jaringan tumbuhan 

C. Variabel Percobaan 

1. Variabel Kontrol : panjang potongan silinder jaringan, volume 

larutan sukrosa, lama waktu perendaman, dan jumlah pengulangan 

2. Variabel Manipulasi : konsentrasi larutan sukrosa 

3. Variabel Respon :perubahan panjang potongan 

silinder jaringan dan nilai potensial air jaringan. 

D. Alat dan Bahan 

1. Labu siam (Sechium edule) 

2. Larutan Sukrosa 0 M; 0,2 M; 0,4 M; 0,6 M; 0,8 M; dan 1 M 

3. Gelas kimia 100 ml sebanyak 6 buah 

4. Gelas ukur 50 ml 1 buah 

5. Alat pengebor gabus 

6. Penggaris 

7. Silet 

8. Pinset 



9. Cup plastik 

10. Tissue 

E. Langkah Kerja 

1. Mengisi cup plastik pertama dengan larutan sukrosa 0 M, cup plastik kedua 

dengan larutan sukrosa 0,2 M, dan seterusnya sampai cup plastik keenam 

masing-masing 25 ml. Memberi label pada masing-masing cup plastik sesuai 

dengan konsentrasinya. 

2. Memilih labu siam yang cukup besar dan baik, membuat silinder umbi dengan 

alat pengebor gabus. Memotong-motong silinder umbi sepanjang 2 cm. 

3. Memasukkan potongan umbi ke dalam cup plastik yang telah diisi larutan 

sukrosa dengan berbagai konsentrasi, masing-masing 4 potong. Mencatat 

waktu pada saat memasukkan umbi ke dalam cup plastik. Bekerja dengan cepat 

untuk mengurangi penguapan dan tutup rapat cup plastik selama percobaan 

dilakukan. 

4. Setelah 90 menit, mengeluarkan setiap potongan umbi dan mengukur kembali 

panjangnya 

5. Menghitung nilai rata-rata perubahan panjang umbi untuk 

setiap konsentrasi larutan sukrosa. 

Cara menghitung Tekanan Osmotik (TO) sebagai berikut: 

TO = 
22,4 x M x T(℃+273) 

273 

PA = - TO 

Keterangan : 

M = konsentrasi larutaN sukrosa yang tidak menyebabkan pertambahan panjang 



3. 

Gambar 1. Struktur Membran Sel 

Membran sel tersusun atas fosfolipid bilayer dan protein. Fosfolipid bilayer mempunyai 

struktur kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang bersifat hidrofobik. Struktur 

penyusun membran sel antara lain : 

a. Protein perifer yaitu protein yang berada di permukaan fosfolipid bilayer. Protein 

ini berfungsi sebagai 

b. Protein integral atau transmembran adalah protein yang menembus struktur 

fosfolipid bilayer membran sel. Beberapa protein ini adalah reseptor yang berikatan 

dengan molekul sinyal, sementara yang lain sebagai channel ion yang merupakan 

satu-satunya cara untuk memungkinkan ion masuk atau keluar dari sel. 

c. Glikoprotein merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. 

Fungsi utama glikoprotein adalah memberi sifat pengenal pada molekul yang 

terlibat dalam lalu lintas didalam sel (Salisbury dan Ross, 1995). 

d. Glikolipid adalah senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Glikolipid 

berperan untuk mengenali sel-sel lain diluar sel itu sendiri. 

e. Sterol. Salah satu sterol penting adalah kolesterol, yang memiliki peran mengatur 

fluiditas membran sel dalam sel hewan. Ketika jumlah kolesterol lebih sedikit maka 

jumlah cairan di dalam membran menjadi lebih banyak, tetapi menyebabkan 

membran permeabel terhadap molekul. Jumlah kolesterol dalam membran 

membantu mempertahankan permeabilitas sel sehingga jumlah molekul yang dapat 

memasuki sel pada suatu waktu tepat sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak terlalu 

banyak atau terlalu sedikit. 



f. Protein reseptor membran sel membantu sel berkomunikasi dengan lingkungan 

luarnya melalui penggunaan hormon , neurotransmiter, dan molekul pensinyalan 

lainnya. 

g. Transport protein , seperti protein globular, mengangkut molekul melintasi 

membran sel melalui difusi yang difasilitasi. 

h. Protein struktural membantu memberi dukungan dan bentuk sel. 
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JAWABAN SOAL Ibu Eva Kristinawati Putri, S.Pd., M.Si (SOAL B) 

1. A. Organela yang dominan pada sel tersebut adalah Retikulum Endoplasma Kasar 

B. Sel goblet berfungsi untuk menghasilkan musin glikoprotein yang akan 

melumasi dan melindungi lapisan usus (Mescher, 2013). Sel Goblet dan kelenjar 

Liberkuhn berfungsi mensekresikan mukus untuk melumasi dan melindungi mukosa 

usus dari kerusakan yang disebabkan oleh makan, sekresi pencernaan dan 

mikroorganisme (Sariati, dkk., 2019) 

REK dominan pada sel goblet karena berkaitan dengan peran REK. Musin 

glikoprotein dari sel goblet di produksi di granula mucinogen yang merupakan bagian 

dari struktur REK. Namun dalam menjalankan tugas tersebut REK berkoordinasi 

dengan kompleks golgi. Musin tersebut dikemas di kompleks golgi menjadi vesikel. 

C. Sel goblet atau bisa juga disebut dengan sel piala mengalami polarisasi dimana 

memiliki tata letak yang spesifik di dalam sitoplasma. REK, kompleks golgi, dan 

mitokondria terletak di bagian basal sel. Vesikel yang mengandung lendir terletak di 

bagian apikal yang berfungsi untuk mendekatkan dengan membran bagian apikal yang 

berdekatan dengan sehingga memudahkan proses eksositosis dan mendukung fungsi 

sel goblet dalam melumasi dan melindungi mukosa usus. 

Referensi : 

Mescher AL (2013). Junqueira’s basic histology text & atlas. Edisi ke 14. : The 

McGraw-Hill Lange 

Sariati, dkk. 2019. Jumlah Sel Goblet Dan Kelenjar Liberkuhn Pada Usus Halus Sapi 

Aceh. Aceh: Universitas Syiah Kuala 

 
2. Organel yang terlibat dalam sintesis protein yaitu nukleus, retikulum endoplasma kasar, 

dan kompleks golgi. 

a. Nukleus memiliki peran yang sangat penting bagi sel karena mengandung material 

genetik sehingga dapat mengoordinasikan dan mengontrol kegiatan sel seperti 

sintesis protein, pembelahan dan pertumbuhan sel, dan produksi ribosom. Untuk 

mendukung keseluruhan fungsi tersebut tentunya didukung dengan struktur yang 

menyusun nukelus itu sendiri. Berikut adalah struktur dari nukleus : 



1) Selubung nukleus 

Selubung nukleus terdiri atas membran dalam dan membran luar. Membran luar 

berhubungan secara langsung (kontinyu) dengan retikulum endoplasma dan 

memiliki ribosom yang melekat pada permukaanya sedangkan membran dalam 

melekat pada protein spesifik yang hanya ditemukan pada nukleus. Selubung 

nukleus dilengkapi dengan pori-pori nukleus yang berfungsi sebagai jalur untuk 

keluar-masuknya protein dan RNA dari dan ke dalam nukleus. 

2) Lumen berfungsi mempertahankan bentuk dan struktur nukleus. Lumen 

bersama dengan matriks nuklear membantuk mengorganisasikan materi genetik 

untuk bekerja lebih efisien 

3) Kromosom 

Pada kromosom inilah DNA ditemukan yang berfungsi mengatur dan 

mengontrol pembelahan sel dan sebagai materi/bahan untuk sintesis protein. 

4) Nukleolus 

Merupakan tempat produksi rRNA. rRNA yang bergabung dengan protein 

membentuk ribosom. Nukelolus memiliki peran dalam transkripsi Rrna, 

pemrosesan pra-RNA dan perakitan subunit ribosom. 

5) Nukleoplasma memiliki fungsi yang mirip dengan sitoplasma yaitu mengisi 

ruang kosong nukleus. 

b. Retikulum endoplasma kasar 

Berbentuk pipih saling menyambung dan ditempeli oleh ribosom pada membrannya 

yang menghadap ke sitoplasma. Membran retikulum memiliki peran membatasi 

lumen dan sitoplasma. Ribosom memiliki fungsi dalam mensintesis protein. Lumen 

retikulum endoplasma kasar berisi protein atau enzim yang berfungsi untuk 

memodifikasi hasil sintesis protein dari ribosom. 

c. Kompleks golgi 

Berbentuk kantung pipih yang tersusun rapat namun tidak saling berlekatan. 

Memiliki struktur cis dan trans. Cis berada dekat dengan retikulum endoplasma 

sehingga tempat pertama yang menerima hasil modifikasi sintesis protein berupa 

vesikel dan dilanjutkan ke bagian trans yang berfungsi sebagai quality control dan 

finishing atau modifikasi lanjut protein untuk siap dikirimkan ke target yang 

membutuhkan 
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JAWABAN SOAL Ibu Dr. Mahanani Tri Asri, M. Si (SOAL C) 

1. 
 

Gambar 1. Struktur Mitokondria 

Mitokondria adalah organel kompleks yang bertanggungjawab atas sebagian besar 

produksi energi seluler (Saneto, 2016). Struktur penyusun mitokondria antara lain : 

a. Membran luar bersifat permeabel terhadap molekul kecil dan ion yang dapat bergerak 

bebas melalui porins. (Nelson & Cox, 2013). Membran luar mengandung banyak 

salinan protein aquaporin, yang merupakan saluran air. 

b. Ruang antar membran merupakan uang yang terdapat di antara membran luar dan 

membran dalam. Ruang antar membran bertanggung jawab atas fosforilasi oksidatif 

yaitu pengubahan energi NADH dan FADH hasil dari respirasi menjadi ATP. 

c. Membran dalam bersifat impermeabel terhadap sebagian besar molekul kecil dan ion 

termasuk ion H+. Membran dalam yang berlekuk ke arah matriks disebut krista. Krista 

membentuk kompartemen berbeda di membran bagian dalam karena mengandung 

sekumpulan protein tertentu. Daerah membran dalam dekat membran luar, yang 

dikenal sebagai membran batas dalam, terlibat dalam pertukaran lemak antara kedua 

membran, dan mengimpor serta mengumpulkan protein dari rantai respirasi. Membran 

dalam mengandung komponen rantai respirasi dan ATP sintase yang berfungsi 

mengikat ion H+ dan ADP sehingga membentuk ATP. Molekul lain yang melekat pada 

krista termasuk sitokrom C pada permukaan luar, yang memiliki peran dalam rantai 



transpor elektron dan apoptosis, dan suksinat dehidrogenase pada permukaan matriks. 

Semakin banyak jumlah lekukan maka semakin banyak energi yang dihasilkan karena 

lekukan tersebut berfungsi untuk memperluas permukaan pembentukan energi ATP. 

d. Matriks mitokondria ditutupi oleh membran dalam. Di dalam matriks banyak 

mengandung kompleks piruvat dehidrogenase dan enzim-enzim dari siklus asam sitrat, 

jalur oksidasi asam lemak, dan jalur oksidasi asam aminosemua jalur oksidasi bahan 

bakar kecuali glikolisis (Nelson & Cox, 2013). 

e. DNA, ribosom, dan banyak enzim terletak di matriks mitokondria , di mana beberapa 

jalur metabolisme terjadi. DNA mitokondria terletak di tempat-tempat yang disebut 

sebagai nukleoid , di mana  enzim  untuk  replikasi  dan  perbaikan  dapat  

ditemukan. Beberapa nukleoida mungkin mengandung lebih dari satu  molekul  

DNA. DNA terkondensasi oleh protein TFAM. Hanya RNA mitokondria dan sejumlah 

kecil protein membran dalam yang diterjemahkan dan ditranskripsi dari DNA ini. 

Sebagian besar protein mitokondria diterjemahkan dan ditranskripsi dari gen nukleus. 

Oleh karena itu, mereka disintesis dalam sitoplasma sel dan diimpor melalui porins di 

membran luar ke dalam mitokondria. Kehadiran DNA dalam mitokondria memberikan 

bukti bagaimana mitokondria dapat berkembang dalam sel, suatu proses yang disebut 

mitokondria biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa mitokondria berasal dari bakteri 

endosimbiotik aerob, yang berarti bakteri yang masuk dan tetap memberikan manfaat 

bagi sel inang. Bukti lain untuk mendukung teori ini adalah bahwa mitokondria 

membelah melalui proses yang disebut pembelahan biner, mirip dengan bakteri. 



 

 
 

Gambar 2. Struktur Kloroplas 

Kloroplas adalah struktur penysuun sel yang mengubah energi yang berasal dari sinar 

matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam glukosa. Kloroplas memiliki fungsi 

utama sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Berikut adalah struktur penyusun kloroplas : 

a. Membran luar, seperti membran luar mitokondria, membran luar kloroplas juga 

mengandung beberapa porins dan bersifat permeabel terhadap molekul kecil dan ion. 

Berfungsi untuk melewatkan molekul-molekul kurang dari 10 kilodalton tanpa 

selektivitas dan menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan bagian luar 

kloroplas. Permukaan membran luar rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit 

bila dibandingkan dengan membran dalam. Fungsi membran luar kloroplas adalah 

untuk mengatur keluar-masuknya zat dari dan ke dalam kloroplas. 

b. Ruang antar membran adalah ruang yang memisahkan antara membran luar dan 

membran dalam dengan ketebalan sekitar 10 nm. 

c. Membran dalam bersifat selektif permeabel dan merupakan tempat protein transpor 

melekat. Membran dalam memiliki fungsi untuk memilih molekul yang keluar masuk 

dengan transpor aktif. Membran dalam permeabel terhadap sukrosa, karbondioksida, 

sorbitol, asam asetat, dan berbagai macam anion. Membran dalam menutupi daerah 

yang berisi cairan yang disebut stroma. Lipatan pada membran dalam membentuk 

struktur seperti tumpukan piringan yang saling berhubungan. 

d. Stroma adalah cairan kloroplas yang memiliki peran untuk menyimpan hasil 

fotosintesis dalam bentuk pati dan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap (siklus 



calvin). Stroma berisi enzim, ribosom, dan DNA. Sintesis protein terjadi di ribosom 

dalam stroma. DNA kloroplas merupakan gen pembawa sifat pada kloroplas yang 

berfungsi untuk replikasi kloroplas atau pembelahan kloroplas. 

e. Tilakoid adalah pelipatan membran dalam membentuk seperti tumpukan piringan yang 

saling berhubungan. Tilakoid berperan dalam menangkap energi cahaya dan 

mengubahnya menjadi energi kimia. Tilakoid yang berada di dalam stroma yang 

merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Membran tilakoid merupakan tempat 

terjadinya reaksi terang dan berisi cairan mengandung klorofil. Jumlah tilakoid pada 

tiap spesies berbeda. 

f. Grana merupakan satu tumpukan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk berbentuk seperti 

tumpukan uang logam. 

g. Lumen adalah suatu ruang yang letaknya diantara tilakoid. Lumen berperan dalam 

pengangkutan elektron. 

h. Lamela stroma adalah struktur yang menghubungkan antara granum dan stroma. 

Lamella ini berfungsi sebagai kerangka kerja atau kerangka untuk setiap kloroplas. 

 
2. Nukleus merupakan organel yang berfungsi mengatur semua aktivitas sel (ekspresi 

genetik dan metabolisme). Untuk mendukung keseluruhan fungsi tersebut tentunya 

didukung dengan struktur yang menyusun nukelus itu sendiri. Berikut adalah struktur 

dari nukleus : 

a. Selubung nukleus 

Selubung nukleus terdiri atas memran dalam dan membran luar. Membran luar 

berhubungan secara langsung (kontinyu) dengan retikulum endoplasma dan 

memiliki ribosom yang melekat pada permukaanya sedangkan membran dalam 

melekat pada protein spesifik yang hanya ditemukan pada nukleus. Selubung 

nukleus dilengkapi dengan pori-pori nukleus yang berfungsi sebagai jalur untuk 

keluar-masuknya protein dan RNA dari dan ke dalam nukleus. 

b. Lumen berfungsi mempertahankan bentuk dan struktur nukleus. Lumen bersama 

dengan matriks nuklear membantuk mengorganisasikan materi genetik untuk 

bekerja lebih efisien 

c. Kromosom 

Pada kromosom inilah DNA ditemukan yang berfungsi mengatur dan mengontrol 

pembelahan sel dan sebagai materi/bahan untuk sintesis protein. 



d. Nukleolus 

Merupakan tempat produksi rRNA. rRNA yang bergabung dengan protein 

membentuk ribosom. Nukelolus memiliki peran dalam transkripsi rRNA, 

pemrosesan pra-RNA dan perakitan subunit ribosom. 

e. Nukleoplasma memiliki fungsi yang mirip dengan sitoplasma yaitu mengisi ruang 

kosong nukleus. 



 

SOAL A 

1. Dua tipe cell junction yaitu gap junction dan plasmodesmata. Kedua cell junction tersebut 

memiliki komponen penyusun yang berbeda. Kedua cell junction tersebut memiliki fungsi 

yang sama yaitu komunikasi antar sel dan pertukaran molekul berukuran kecil antar 

sitoplasma. Gap junction dimiliki oleh hewan sedangkan plasmodesmata dimilki oleh 

tumbuhan 

2. Terdapat perbedaan proses transkripsi dan proses translasi pada prokariotik dan eukariotik 

• pada eukariotik translasi berlangsung setelah transkripsi selesai sedangkan pada 

prokariotik transkripsi dan translasi dapat berlangsung secara simultan atau 

hampir bersamaan karena pada prokariotik hanya mengandung intron saja 

sedangkan eukariotik mengandung ekson dan intron. Oleh karena itu pada 

eukariotik terjadi proses modifikasi mRNA terlebih dahulu yaitu proses coping, 

poliadenilasi dan pemotongan intron. Sedangkan pada prokariotik tidak terjadi 

proses modifikasi mRNA. Sehingga prokariotik dapat melakukan transkripsi dan 

translasi hampir secara bersamaan. 

• Struktur ribosom prokariotik 70 s dan pada eukariotik 80 s. 

• mRNA pada prokariot bersifat polisistronik sehingga ada beberapa start kodon 

yang dapat dikenali secara bersamaan oleh beberapa ribosom, sehingga disebut 

poliribosom atau polisom dan tidak ditemukan di mRNA eukariotik yang bersifat 

monosistronik 



 

SOAL B 

1. Komponen D adalah protein kinase A (PKA). Apabila pada komponen tersebut diberikan 

suatu senyawa antagonis yang akan terjadi adalah senyawa antagonis tersebut akan 

mengikat reseptor namun reseptor tersebut tidak diaktifkan dan proses selanjutnya tidak 

akan terjadi. Senyawa antagonis dapat bersifat kompetitif dan bersaing dengan agonis. 

2. Peran dari kontrol siklus sel yaitu : 

• Mengatur siklus pembelahan sel yang dibantu oleh 2 reaksi yaitu reaksi fosforilasi 

dan defosforilasi 

• Mengatur proses kematian sel 

• Terdapat mekanisme on off (pause) yang berperan dalam mengentikan proses 

ketahap selanjutnya apabila mekanisme check point belum terjadi. 

3. Angiogenesis merupakan pembentukan pembuluh darah baru yang disebabkan karena 

jaringan cancer mengalami hipoksia. Sel-sel endotel selanjutnya akan memecah matriks 

ekstraseluler sekitarnya untuk memulai migrasi dan proliferasi sel, menciptakan kapiler 

baru atau pembuluh darah baru. Proliferasi terjadi pada akhir fase inflamasi dan di 

dalamnya terjadi proliferasi fibroblas,kolagen, dan neokapiler. Neokapiler memiliki peran 

yang penting pada fase proliferasi, karena neokapiler akan berkembang menjadi 

percabangan baru dari jaringan luka. Hal ini merupakan proses alami yang penting dan 

diperlukan pada penyembuhan luka untuk mengembalikan aliran darah pada jaringan 

setelah terjadi luka, sehingga jaringan-jaringan yang baru mendapatkan asupan nutrisi yang 

kuat untuk berproliferasi. Adanya peningkatan jumlah pembuluh darah baru berarti proses 

penyembuhan luka berjalan. Apabila diberikan senyawa antiangiogenesis pada tikus 

kemudian terdapat jaringan yang terluka, proses penyembuhannya akan terhambat karena 

tidak dapat membentuk jaringan baru,pemenuhan nutrisi oleh pembuluh darah baru 

terhadap jaringan yang rusak tidak berjalan sehingga proses penyembuhan luka tidak 

berjalan. 

4. Adanya kerusakan DNA akibat radiasi sinar X akan mematikan banyak banyak sel normal. 

Respon kerusakan DNA akibat radiasi sangat kompleks, Ketika DNA sel dirusak oleh 

radiasi, siklus sel akan dihentikan oleh protein p-53. Kemudian, dimulailah proses 

perbaikan DNA, lalu sel kembali ke dalam siklus sel, sehingga proliferasi bisa berlanjut. 

Jika DNA tidak dapat diperbaiki, sel akan mengalami kematian (apoptosis). Pada soal 

tersebut mengalami kematian secara apoptosis dilihat dari karakter sel yang mengerut dan 

pada bagian tepi sel bergelembung hal ini merupakan karakter sel yang mati secara 

apoptosis. Pada dosis radiasi yang tinggi, protein yang digunakan dalam mekanisme 

perbaikan DNA juga ikut dirusak, sehingga perbaikan sel tidak mungkin dilakukan. Sel 

akan kehilangan kemampuannya untuk membelah diri, lalu mengalami kematian. 
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SOAL A 
 

1. Dua tipe cell junction yang berbeda namun memiliki fungsi yang serupa yaitu gap 

junction dan plasmodesmata. Gap junction dan plasmodesmata memiliki penyusun atau 

struktur yang berbeda. Gap junction terbentuk menghubungkan membran satu dengan 

membran yang lain, komponen utamanya berupa connexion dan innexin. Gap junction 

dapat ditemukan di otot jantung, otot polos, perkembangan embrio, dll. Sedangkan 

plasmodesmata terbentuk rongga yang terbentuk diantara dua dinding sel. Plasmodesmata 

hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kedua cell junction tersebut (Gap junction dan 

plasmodesmata) memiliki fungsi yang serupa yaitu sebagai Communicating junction atau 

kominikasi antar satu sel dengan sel yang lainnya dan pertukaran ion atau molekul 

berukuran kecil antar sitoplasma. 

 
2. Translasi pada prokariot berlangsung secara simultan dengan transkripsi. Hal ini 

disebabkan oleh tempat translasi dan transkripsinya berada pada tempat yang sama yaitu 

di sitoplasma, sedangkan pada eukariotik transkripsi dilakukan terlebih dahulu di nukleus 

baru setelah itu dilakukan translasi di sitoplasma. Selain tempat terjadinya, yang 

menyebabkan translasi dan transkripsi pada prokariotik simultan adalah karena pada 

prokariotik tidak memiliki intron dan ekson, sehingga tidak terjadi splicing RNA. 

Sedangkan pada eukariotik ada intron dan ekson (terjadi splicing RNA). 

Pada prokariotik translasi melibatkan poliribosom, satu untai mRNA akan ditranslasikan 

lebih dari satu ribosom secara bersamaan. Karena mRNA prokariotik itu polisistronik, 

yaitu 1 mRNA mengkode lebih dari satu protein. Sehingga 1 mRNA akan ada beberapa 

start kodon, sehingga ribosom dapat melekat sekaligus dalam waktu bersamaan. Hal ini 

berbeda pada eukariotik, jumlah protein yang dikode pada eukariotik adalah 1 polipeptida 

(monositronik) sehingga 1 mRNA hanya dapat ditranslasi oleh 1 ribosom 
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SOAL B 
 

1. Komponen C dapat mengaktifkan komponen D yang dapat memfosforiliasi CREB 

(binding protein of cAMP-respones element）dan menginisiasi transkripsi gen. Ketika 

komponen D aktif, maka akan mampu mengaktifkan protein pengatur transkripsi gen, 

sehingga terjadi transkripsi gen tertentu. Komponen C akan memfosforilasi substrat 

tertentu, tergantung tipe selnya, sehingga setiap sel mempunyai respon yang berbeda. 

Apabila senyawa antagonis dengan komponen D maka komponen D tidak akan aktif atau 

tetap inaktif sehingga proses fosforilasi CREB tidak terjadi dan transkripsi gen tidak akan 

terjadi/ tidak aktif pada sel target. 

 

2. Peran mekanisme kontrol pengatur yaitu sepeti tombol on/off pada saat sel melakukan 

pembelahan pada fase-fase tertentu. Kontrol pengatur itu disebut juga cek point yang 

disitu terdapat reaksi fosforilasi. Pada akhir tahap G1 terdapat cek point berupa 

pertanyaan apakah lingkungan mendukung untuk proses pembelahan sel, apabila sudah 

terjawab oleh sel tersebut maka sel tersebut akan lanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap 

G2 juga terdapat cek point yang disitu terdapat pertanyaan apakah DNA sudah tereplikasi 

semua atau belum dan apakah ada kerusakan DNA, jika tidak ada maka sel akan lanjut ke 

tahap berikutnya. Pada tahap Metafase terdapat cek point pertanyaan apakah kromosom 

sudah ditempeli benang spindel pada kinetolor atau belum. Apabila sel tersebut sudah 

layak sesuai dengan 3 cek point pada 3 tahap tersebut maka pembelahan sel yang terjadi 

akan sempurna. Tidak ada kerusakan kromosom atau mutasi. Sehingga kelangsungan 

hidup sel normal dan berjalan dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan jumlah sel yang 

diproduksi antara sel yang normal dan sel yang apoptosis atau yang mati. Sehingga 

kelangsungan hidup dalam kecukupan oksigen dan nutrisi terpenuhi serta tidak terjadi 

adanya sel cancer. 

 
3. Sel kanker yang terus membelah akan mengakibatkan jaringan membesar dan 

membutuhkan oksigen dan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya sehingga sel kanker 

membentuk pembuluh darah baru untuk memberi nutrisi dan oksigen yang disebut 

angiogenesis. Apabila peneliti memberikan senyawa antiangiogenenesis pada hewan 

coba, maka kemungkinan yang akan terjadi apabila hewan coba tersebut ada jaringan 

yang terluka adalah kemungkinan pertama sel kanker akan rusak dan ikut keluar bersama 

darah dan kemungkinan kedua sel kanker yang masih ada ditubuh tidak dapat melakukan 

angiogenesis lagi (membentuk jaringan pembuluh baru). 



 

4. Sel pada kerusakan DNA akibat radiasi sinar X beberapa diantaranya adalah perubahan 

struktur jaringan dengan karakter banyak sel yang mengkerut dan bagian tepi sel 

bergelembung. Dari karakter tersebut dapat mengakibatkan sel tersebut mengalami 

kanker. Sel yang mengkerut dan bagian tepi bergelembung dapat berpotensi pada 

kematian sel. Apabila jumlah sel yang mati lebih banyak dari sel normal dapat 

mengakibatkan terjadinya sel kanker. Sel kanker dapat terus bertumbuh dan jumlahnya 

semakin banyak (benigh tumor). Apabila jumlah sel kanker sudah sangat banyak pada 

jaringan maka sel kanker melakukan angiogenesis dan metastasis maka dapat terjadi 

melignant tumor yang dapat menyebar ke jaringan lain. 
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SOAL A 

1. Tipe cell junction yang berbeda namun memiliki persamaan fungsi adalah gap junction 

dan plasmodesmata. Keduanya merupakan jenis junctions dari communicating junction 

sehingga memiliki fungsi sama dalam komunikasi antar sel dan pertukaran ion atau 

mikromolekul antar sitoplasma. Perbedaan keduanya adalah gap junction ditemukan 

di hewan contohnya pada otot jantung, otot polos, dan perkembangan embrio 

sedangkan plasmodesmata hanya dapat ditemukan tumbuhan contohnya di dinding sel. 

2. Penyebab perbedaan pada proses transkripsi dan translasi antara prokariot dan eukariot 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada prokariot proses transkripsi dan translasi berlangsung secara simultan karena 

kedua proses tersebut berlangsung di nukelus. Pada eukariot, proses translasi baru 

bisa dimulai ketika proses transkripsi sudah selesai karena proses transkripsi 

berlangsung di nukleus sedang proses translasi berlangsung di sitoplasma. Selain 

itu mRNA eukariotik memiliki bagian yang disebut ekson dan intron. Maka pre- 

mRNA eukariot harus mengalami proses post transcriptional terlebih dahulu yaitu 

penambahan methylated cap pada ujung 5’ dan penambahan poly (A) tail pada 

ujung 3’ dan pemotongan intron dengan splicing mRNA. Sedangkan pada prokariot 

tidak ada sekuens intron (yang tidak dapat diekspresikan) sehingga semuanya 

berupa ekson sehingga tidak ada proses splicing mRNA. 

b. Pada prokariot mRNA ditranslasikan oleh beberapa ribosom yang disebut dengan 

poliribosom karena mRNA-nya bersifat polisistronik yang mengakibatkan dalam 

satu pita mRNA beberapa terdapat start kodon yang mampu dikenali oleh beberapa 

ribosom. Berbeda halnya pada eukariot, hal teersebut tidak berlaku karena mRNA 

eukariot bersifat monosistronik dimana satu pita mRNA hanya memiliki start 

kodon tunggal. 

Kedua hal tersebut yang menyebabkan proses transkripsi dan translasi pada prokariot 

berlangsung simultan dan lebih cepat sehingga pertumbuhan pada prokariot juga lebih 

cepat dibandingkan dengan eukariot. 
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SOAL B 

1. Apabila suatu senyawa antagonis diberikan terhadap komponen D yaitu inaktif PKA 

maka kemungkinan yang akan terjadi pada tahap berikutnya adalah senyawa antagonis 

menghambat atau mem-blok pengaktifan PKA sehingga PKA tidak dapat memasuki 

pori nukleus. Respon yang terjadi adalah terhambatnya atau tidak berlangsungnya 

proses transkripsi gen. 

 
2. Peran kontrol siklus sel dalam menjaga kelangsungan hidup sel adalah dengan cara 

memerintah siklus sel untuk menginisiasi atau meregulasi replikasi DNA, mitosis, dan 

meiosis. Selama proses siklus sel yang terdiri dari M fase dan interfase terdapat tiga 

titik tertentu dalam sel sebelum sel tersebut membelah yang disebut dengan check point. 

Fungsi dari check point ini adalah memastikan berjalannya fase-fase dalam siklus 

berlangsung dengan baik sebelum memasuki ke fase berikutnya untuk mencegah 

adanya kerusakan atau kecacatan sehingga kelangsungan hidup sel terjaga. Di dalam 

kontrol sistem siklus sel terdapat dua reaksi yaitu reaksi fosforilasi yang dibawa oleh 

protein spesifik kinase dan defosforilasi yang dibawa oleh protein fosfat. 

 
3. Peristiwa angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru akibat dari sinyal 

yang diberikan oleh sel kanker karena kondisi hipoksia (kekurangan oksigen) agar 

mendukung vaskularisasi dari sel kanker sehingga kebutuhan akan nutrien dan oksigen 

terpenuhi (mendukung microenvirontment sel kanker). Apabila pembuluh darah sudah 

bercabang dan terbentuk pembuluh darah baru maka memungkinkan sel kanker tersebut 

untuk berpindah dari jaringan awal dimana ia tumbuh untuk melakukan perluasan atau 

invasi ke jaringan baru yang disebut dengan peristiwa metastasis. Apabila hewan coba 

diberi senyawa antiangiogenesis oleh peneliti, maka kemungkinan yang terjadi pada 

saat jaringan terluka adalah apabila tumbuh sel kanker pada hewan coba maka peristiwa 

angiogenesis dapat dicegah sehingga tidak ada pembentukan pembuluh darah untuk 

mendukung microenvironment dari sel kanker. Sel kanker tidak dapat melewati 

pembuluh darah untuk menginvasi atau tumbuh pada jaringan baru (tidak ada peristiwa 

metastasis). 
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4. Kerusakan DNA akibat radiasi sinar X perubahan struktur jaringan dengan karakter 

banyak sel yang mengerut dan tepi sel menggembung. Kejadian ini adalah sel 

mengalami jalur kematian apoptosis tingkat akhir yang ditandai dengan pembentukan 

badan apoptosis dan pengerutan sel. Akibat dari apoptosis terbentuk membran yang 

berbentuk seperti vesikel-vesikel kecil maka sel fagosit akan membersihkan sel-sel 

yang telah mati tersebut. Peristiwa ini memungkinkan dapat mencegah timbulnya 

kanker. 
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Maulidatul Kurnia Pratiwi 

18030204017 

Pendidikan Biologi A 2018 

TUGAS MAKALAH BIOLOGI SEL 

Efektivitas Angiostatin Terhadap Cell Junction dan Matriks Ekstraseluler sebagai 

Upaya Mencegah Invasi Sel Tumor/Kanker 

 

 
I. Latar Belakang 

Tumor atau kanker merupakan suatu penyakit yang menyebabkan salah satu faktor 

penyebab utama kematian di dunia. Tumor payudara, kolorektal, pencernaan dan prostat 

adalah jenis penyumbang kematian tertinggi (Leber, 2009). Tumor menempati peringkat 

ketujuh (5.7%) sebagai penyebab kematian terbesar di Indonesia setelah stroke, 

tuberculosis, hipertensi, cedera, perinatal, dan diabetes (Dinkes, 2009). Kanker / tumor biasa 

disebut dengan gejala pertumbuhan sel yang tidak normal. Secara garis besar kanker dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kanker jinak dan ganas. Kanker jinak memiliki kecenderungan 

tumbuh lebih lambat dari kanker ganas dan tidak menyebar keorgan lain. Sedangkan kanker 

ganas meiliki pertumbuhan sel yang sangat cepat dan menginvasi serta menghancurkan 

jaringan disekitarnya (Lumongga, 2008). 

Invasi merupakan proses dimana sel mulai merusak membrane basal pada matriks 

seluler. Teori lainnya menjelaskan bahwa invasi tumor merupakan proses penetrasi sel 

tumor ataupun infiltrasi sel tumor kejaringan disekitarnya. Hilangnya contact junctional 

antara sel epitel disekitarnya dan hubungan sel dengan matriks ekstraseluler merupakan 

prasyarat penting untuk berpindahnya sel tumor dari tempat primernya (Lumongga, 2008). 

Pada sel yang normal terdapat hubungan sel sekitarnya yang cukup kuat, terdapat beberapa 

tipe struktur junctional antara lain : desmosome, tight junction dan adherent type junction. 

Apabila hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi hilangnya contact 

junctional yang kemudian dapat meyebabkan sel tumor akan menyebar. Pada jaringan 

normal, struktur umum sususan jarigan dan organ ditetukan oleh terpeliharanya kontak antar 

sel dan kontak antara sel dengan matriks ekstraseluler (Nasution dkk, 2009). 

Angiostatin merupakan inhibitor alami pertama yang ditemukan dan merupakan salah 

satu inhibitor yang memiliki spesifitas tinggi. Angiostatin memiliki kemampuan mencegah 

perkembangan tumor in vivo dengan inhibisi. Kompleks adhesi sel yang terbentuk oleh 

aktivitas angiostatin berfungsi untuk menstabilkan motilitas sel agar selalu terikat pada 

matriks ekstraseluler (Nasution dkk, 2009). Atas dasar penelitian tersebut akan dilakukan 

uji efektivitas Angiostatin. Studi lainnya menyebutkan bahwa tikus – tikus yang disuntik 

dengan angiostatin menunjukkan terhambatnya pertumbuhan tumor primer dan efek anti 

poliferasi angiostatin juga dapat terjadi sebagai hasil inhibisi angiostatin progersi siklus sel 

(Serrano dan Massague, 2000). 

 

 
II. Tujuan 

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu menguji efektivitas angiostatin terhadap cell 

junction dan matriks ekstraseluler sebagai upaya mencegah invasi sel tumor. 



III. Metode 

Metode yang digunakan pada peneletian ini yaitu pengkajian mengenai potensi 

angiostatin pada berbagai sumber karya ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional, 

memberikan perlakuan kepada hewan coba, dan memasukkan angiostatin pada tubuh 

hewan coba dan Analisis efek setelah diberikan zat angiostatin. Pokok bahasan makalah 

ini sehingga menjadi literatur review. 
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STRUKTUR DAN PERAN GAP JUNCTION 

PADA JANTUNG MENCIT (Mus musculus) 

A. LATAR BELAKANG 

Gap junction merupakan sekumpulan saluran/kanal antar sel yang menghubungkan 

kompartemen sitoplasma dari sel-sel yang berdekatan, membentuk jalur komunikasi 

langsung antar sel. Oleh karena itu, dapat berfungsi dalam coupling elektrik dan 

metabolik. Coupling metabolik dapat berupa transpor metabolit-metabolit kecil, 

nukleotida dan second messenger dengan berat molekul hingga 1,2 kD dapat juga 

berperan penting pada jaringan spesifik (seperti sinaps neuron), bahkan fungsi kritis pada 

embrio dan organogenesis. Coupling elektrik memenuhi peranan kunci pada jaringan 

yang dapat tereksitasi (misal otot polos dan otot jantung) dimana propagasi dari impuls 

listrik dimediasi oleh lewatnya ion-ion melalui kanal gap junction. Pada sel secara 

umum, komunikasi antar sel menggunakan gap junction memainkan peranan penting 

pada homeostasis jaringan, regulasi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi 

(Tondas, 2010). 

Gap junction menyediakan jalur untuk komunikasi langsung antara sel yang 

berdekatan. Gap junction memungkinkan transfer antar sel dari zat-zat kecil dan 

hidrofilik. Gap junction muncul sebagai array heksagonal pada pemisahan 2 sel tetangga 

dalam mikroskop elektron atau kristalografi sinar-X. Sejumlah faktor mengatur 

pembukaan dan penutupan gap junction, termasuk pH, konsentrasi kalsium, dan 

modifikasi posttranslasional. Gap junction memiliki struktur dinamis, namun mereka 

tidak secara langsung mengikat ke sitoskeleton. Gap junction terdiri dari hemichannels, 

juga disebut konekson, dari sel-sel yang berdekatan, yang pada gilirannya dibangun oleh 

6 protein connexin (Vinken, 2019). 

Pada jantung, gap junction memediasi coupling elektrikal antara sel kardiomiosit, 

membentuk jaras untuk penyebaran gelombang eksitasi listrik yang teratur dalam rangka 

sinkronisasi kontraksi. Pada kardiomiosit, terdapat 3 connexin yang penting : connexin40 

(Cx40), connexin43 (Cx43) dan connexin45 (Cx45) yang dinamai sesuai berat 

molekulnya dalam kilodalton (Chaldoupi, 2019). 

Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

struktur dan peran Gap junction pada jantung mencit (Mus musculus). 

 
B. TUJUAN 

Untuk mengetahui struktur dan peran gap junction pada jantung mencit. 

 

C. METODE 

Metode yang digunakan yaitu pengamatan pada sel jantung dengan menggunakan 

mikroskop electron. Pertama menyiapkan mencit, kemudian membedah bagian  

ventral tubuh mencit dan mengambil jantung yang masih segar. Kemudian diambil 

bagian sel epitelium jantung, diamati dibawah mikroskop elektron. Dilakukan 2 

perlakuan, perlakuan pertama sel epitelium jantung mencit diamati dalam keadaan 

normal, kemudian ditetesi dengan larutan ber pH asam dan diamati kembali. 



Perlakuan kedua sel epitelium jantung mencit diamati dalam keadaan normal, 

kemudian ditetesi dengan larutan ber pH basa dan diamati kembali. Struktur gap 

junction dapat dilihat dari hasil pengamatan menggunakan mikroskop elektron. 

Perlakuan kondisi pH yang berbeda berpengaruh pada membuka dan menutupnya gap 

junction. 
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Pengaruh Penginduksian Asam Etilen Glikol Tetrasetat 

terhadap Apoptosis Kelenjar Mammae dan Penurunan 

Produktivitas Susu Sapi 

 

A. Latar belakang 

Salah satu unsur penting dalam pengembangan persusuan nasional adalah 

pengembangan sapi perah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pertumbuhan 

populasi sapi perah di Jawa periode 2012 – 2016 mengalami penurunan sebesar 1,14% 

per tahun. Peternakan sapi di Indonesia masih di dominasi dan berpusat di pulai Jawa 

dibandingkan dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia. Konsumsi susu di Indonesia 

masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetanggga seperti Malaysia, 

Myanmar, Thailand, dan Filipina. Konsumsi susu di Indonesia hanya berkisar 11,8 

liter/kapita/tahun. Ketersediaan susu untuk dikonsumsi terdiri dari dua jenis yaitu susu 

sapi dan susu impor. Ketersediaan susu dalam negeri sebanyak 79,93% dipasok dari 

susu impor sementara susu sapi dalam negeri hanya memberikan pasokan sebesar 

20,07%. 

Susu disintesis oleh sel epitel mammae atau disebut juga mammary epithelial 

cells (MEC). Hasil perahan susu ditentukan oleh aktivitas metabolisme dan jumlah dari 

sel kelenjar susu (Capuco et al., 2003; Boutinaud et al., 2004 dalam L. Herve, 2017). 

Jumlah dari MEC di kelenjar susu bergantung pada keseimbangan proliferasi sel dan 

apoptosis. Keberadaan MEC pada hasil susu perahan ruminansia mengindikasikan 

bahwa MEC berasal dari ephitel kelenjar mammae. 

Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa epitel yang berbeda menujukkan 

keterlibatan protein konstitutif pada proliferasi sel dan apoptosis (Matter et al., 2005 

pada Chedly, 2010). Penipisan kalsium atau calsium dpletion adalah fenomena yang 

memungkinkan memengaruhi struktur dan organisasi cell junction, mengingat bahwa 

perubahan lokalisasi protein cell junction dapat diamati setelah Ca chelation (Rothen- 

Rutishauser et al., 2002). Oleh karena itu, salah satu teknik yang digunakan untuk 

mempelajari efek gangguan pada cell junction adalah Ca chelation (Pitelka et al., 1983; 

Stelwagen et al., 1995). 

Beberapa studi eksperimen in vivo menunjukkan bahwa penurunan produksi 

perahan susu disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada cell junction kelenjar 

mammae. Penginduksian asam etilen glikol tetrasetat dapat menginduksi apoptosis 

kelenjar mammae dan penurunan produktivitas susu sapi. 

 
B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penginduksian asam etilen 

glikol tetrasetat terhadap apoptosis kelenjar mammae dan penurunan produktivitas susu 

sapi. 

 
C. Metode 

1. Desain Perlakuan Hewan dan Eksperimen 

Perlakuan hewan menggunakan lima ekor sapi dengan umur 40 hari setelah 

melahirkan dimana rata-rata kandungan laktosa dan protein seimbang antara kedua 

ambing. Sapi diperah sebanyak dua kali dalam sehari. Tiga jam setelah pemerahan, 

sapi perah diinduksi oleh asam etilena glikol tetraasetat di ambing sebelah kanan 

menggunakan kanula logam intramammae dan pompa peristlatik dan ambing 

sebelah kanan sebagai perlakuan kontrol. Penginfusan dilakukan setelah setiap 

pemerahan hingga pemerahan ke empat. 
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2. Sample perahan susu 

50 ml hasil perahan susu pada ambing kanan digunakan untuk uji kandungan 

lemak, protein, dan laktosa menggunakan metode infrared. 200 ml untuk uji total 

N, protein N, dan kasein menggunakan analisis metode Kjedahl. 50 ml untuk uji 

kandungan Ca, Na, dan K menggunakan analisis spektrofotometri absorbsi atom. 

5 ml digunakan untuk uji serum albumin dengan analisis metode bromocresol 

green. Dan melakukan hal sama pada hasil perahan susu pada ambing kiri sebagai 

perlakuan kontrol. 

3. Uji permeabilitas cell junction secara in vitro 

Hasil perahan susu dari ambing yang telah diinduksi oleh asam etilena glikol 

tetraasetat dianalisis menggunakan transepithelial electrical resistance (TEER). 

TEER ditambahkan ke media differensiasi hanya pada sisi apikal sel. 
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No. N I M Nama Mahasiswa Partisipasi Tugas UTS UAS NA NH Kehadiran

1. 18030204001 NUKE HIDAYAH KENARI PUTRI 80.00 72.50 79.00 75.00 76.1 B+ 100 %

2. 18030204002 DESYANITA FITRIANI P. 85.00 67.50 81.33 55.00 70.0 B 100 %

3. 18030204003 ANELLY ROHMANI 80.00 63.50 73.00 80.00 73.7 B 100 %

4. 18030204004 HINDUN DIANA ROSIDATUL HIKMAH 80.00 63.50 77.67 53.00 66.5 B- 100 %

5. 18030204005 UMROTUN FARIDAH 80.00 69.00 78.00 60.00 70.3 B 100 %

6. 18030204006 MUHAMMAD GANDHI SETIYAWAN 85.00 66.00 74.67 65.00 71.2 B 100 %

7. 18030204008 PINATRI WILUJENG 80.00 71.00 70.67 65.00 70.9 B 100 %

8. 18030204009 BINTI NENG TUTIUL QONI'AH 80.00 70.50 70.00 75.00 73.7 B 100 %

9. 18030204010 PUTRI AMALIA SALSABILA 80.00 73.50 78.33 88.00 80.1 A- 100 %

10. 18030204011 ANA USWATUN HASANAH 85.00 79.00 73.67 82.00 80.0 A- 100 %

11. 18030204012 MAULIDA NURDIANA 80.00 72.50 83.00 65.00 73.9 B 100 %

12. 18030204013 ERIKA EZA NUR KHOLIFA 80.00 76.50 71.67 75.00 75.8 B+ 100 %

13. 18030204014 SAFIRA FIRDA MACHSUN 80.00 61.50 73.33 70.00 70.1 B 100 %

14. 18030204015 NOFA NURJANAH 80.00 79.50 80.33 81.00 80.2 A- 100 %

15. 18030204017 MAULIDATUL KURNIA PRATIWI 80.00 64.00 79.67 98.00 80.5 A- 100 %

16. 18030204018 GREATANIA INES WINDARI 85.00 70.50 80.00 62.00 72.8 B 100 %

17. 18030204019 IRMIA WULAN JUNITA 80.00 65.50 77.33 48.00 65.5 B- 100 %

18. 18030204020 WENI PUTRI NILAMSARI 80.00 63.50 78.67 48.00 65.2 B- 100 %

19. 18030204022 HUMAIMAH NAKHLAH RAFIDAH 85.00 68.50 79.33 65.00 72.9 B 100 %

20. 18030204025 NUR HANIYYAH MUSLIMAH 80.00 69.00 78.33 46.00 66.2 B- 100 %

21. 18030204028 SITI MA'RUFAH 80.00 64.00 79.33 65.00 70.6 B 100 %

22. 18030204029 NUR MAZIDAH AWWALINA 80.00 58.50 75.00 56.00 65.4 B- 100 %

23. 18030204030 DWI SUSILOWATI 80.00 69.00 70.33 65.00 70.3 B 100 %

24. 18030204031 LUTFI ARRAHMAN 85.00 54.00 68.67 31.00 56.2 C 93.3 %

25. 18030204035 FARAH FIDIA 80.00 71.50 76.67 65.00 72.3 B 100 %

26. 18030204037 ARDELLA IVANA SAFITRI 80.00 69.00 73.33 81.00 75.7 B+ 100 %

27. 18030204038 MELYANA CLARISA PAKPAHAN 80.00 66.00 81.67 85.00 77.6 B+ 100 %

28. 18030204039 LUTFIANA RAKHMANINGTYAS 80.00 64.00 77.33 53.00 66.6 B- 100 %

29. 18030204042 WIDYA SAFITRI ES SALSABILA 80.00 69.00 76.67 63.00 70.9 B 100 %

30. 18030204046 KIFA LAXMI PUTRI WANANDA 80.00 54.00 69.00 64.00 65.2 B- 100 %

31. 18030204047 OBET KUSUMA WARDANA 80.00 54.00 72.33 53.00 62.6 C+ 100 %
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No. N I M Nama Mahasiswa Partisipasi Tugas UTS UAS NA NH Kehadiran

1. 18030204050 NISSA NUR FITRIANI 85.00 67.50 74.67 80.00 76.2 B+ 100 %

2. 18030204051 VIVIN NUR FITRIA 80.00 76.00 76.00 65.00 73.5 B 100 %

3. 18030204052 ASLIHATUL MILAH 85.00 70.50 78.67 54.00 70.1 B 100 %

4. 18030204054 OLLYFIAN BAGOS MARCHELLINO 85.00 72.50 75.00 65.00 73.3 B 100 %

5. 18030204055 NADYA SALSABELA 85.00 69.00 76.67 63.00 71.9 B 100 %

6. 18030204056 ISYATUL SILVANA 85.00 66.00 75.67 63.00 70.8 B 100 %

7. 18030204059 DAFA MUDA ARSENA 85.00 61.00 78.33 53.00 66.9 B- 100 %

8. 18030204060 SABRINA JENRY FITRIA 85.00 53.50 76.33 33.00 58.2 C 100 %

9. 18030204061 AMALIA MUDRIHATUL MUNAWAROH 85.00 66.50 75.67 63.00 71.0 B 100 %

10. 18030204062 ILFI CHOIRU ROHMATIN 90.00 71.00 78.33 84.00 80.2 A- 100 %

11. 18030204065 AYU NIMATUS SOLIKAH 85.00 72.50 74.33 98.00 83.0 A- 100 %

12. 18030204067 FEBRIANA NOVITASARI 80.00 71.00 76.67 93.00 80.5 A- 100 %

13. 18030204068 ERIKA WAHYU NINGTIAS 80.00 68.50 78.33 80.00 76.2 B+ 100 %

14. 18030204069 NURUL AFIFAH 80.00 70.00 84.33 81.00 78.2 B+ 100 %

15. 18030204070 DWI RAHMAWATI 85.00 79.50 79.33 72.00 78.3 B+ 100 %

16. 18030204071 NADA FIRDAUS RAMADHANI 85.00 71.00 76.67 55.00 70.1 B 100 %

17. 18030204074 MUHAMMAD FARIZ HIDAYAT 85.00 55.50 74.67 75.00 71.1 B 100 %

18. 18030204075 IFA NUR HIDAYAH 85.00 69.00 72.33 63.00 71.1 B 100 %

19. 18030204079 ROSIANA DWI RUKMANA 85.00 54.00 76.67 31.00 57.8 C 100 %

20. 18030204080 MOCH. YOGI PRATAMA 85.00 66.50 76.00 31.00 61.5 C+ 100 %

21. 18030204081 NADILAH INKA. M 80.00 70.00 79.00 41.00 65.1 B- 100 %

22. 18030204083 FERNANDA DWI FEBRIARTI 80.00 80.00 74.33 77.00 78.0 B+ 100 %

23. 18030204087 FIRDATUS SUKMA FITRI SHIYAMSYAH 80.00 64.00 74.67 67.00 70.2 B 100 %

24. 18030204088 ASTI LOVINA SARY 85.00 63.50 82.33 48.00 66.9 B- 100 %

25. 18030204089 NURUL WIDIANINGRUM 85.00 65.50 73.33 63.00 70.2 B 100 %

26. 18030204090 RIZKI NUR WIJAYANTI 85.00 66.00 80.67 80.00 76.9 B+ 100 %

27. 18030204091 MAFTUKHATUL FAIZAH 85.00 63.50 75.67 68.00 71.6 B 100 %

28. 18030204092 MIA SAVITA 80.00 79.50 78.67 53.00 71.5 B 100 %

29. 18030204094 INTAN PUSPITA MAHARANI 85.00 55.00 73.00 60.00 66.1 B- 100 %

30. 18030204095 LUTFI MADANI 85.00 58.50 75.33 75.00 72.1 B 100 %

31. 18030204097 ANKANKINEM B.P. RUMBEWAS 80.00 35.00 71.33 53.00 56.7 C 100 %
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No. N I M Nama Mahasiswa Partisipasi Tugas UTS UAS NA NH Kehadiran

1. 18030204007 TYAS CRICILIA 85.00 70.00 77.67 56.00 70.3 B 100 %

2. 18030204016 JADSNA ROHMA HANIDA 85.00 81.50 88.00 81.00 83.4 A- 100 %

3. 18030204021 ALMA DWI RAHMAWATI 80.00 81.00 80.33 96.00 85.2 A 100 %

4. 18030204023 CAROLINA ADVENTIA KRISWANTI 80.00 79.00 80.00 81.00 80.0 A- 100 %

5. 18030204024 BERLIANA MELANITA 85.00 74.00 82.00 65.00 75.1 B+ 100 %

6. 18030204033 INDRIANA RESTIANINGRUM 85.00 84.50 82.00 65.00 78.3 B+ 100 %

7. 18030204040 WAHYU SIFASARI 85.00 84.50 80.33 80.00 82.4 A- 100 %

8. 18030204045 BIMA PURNAMA PUTRA 80.00 68.50 76.67 63.00 70.8 B 100 %

9. 18030204049 ALFYN ABDAN NURAHMAN 85.00 81.50 83.00 91.00 85.4 A 100 %

10. 18030204053 MUHAMMAD YUSUF ABDUL ROCHIM 80.00 73.00 79.67 71.00 75.1 B+ 100 %

11. 18030204057 SITI MUFAROCHA 85.00 81.00 83.33 94.00 86.2 A 93.3 %

12. 18030204063 INDIARTI DWI FINA 80.00 72.50 81.33 37.00 65.1 B- 100 %

13. 18030204064 NANDITA EKA SAVITRI 85.00 77.50 83.33 45.00 70.4 B 100 %

14. 18030204072 HIDAYAH NOR ADILLA 80.00 84.50 76.67 62.00 75.3 B+ 100 %

15. 18030204073 MARINI ALIF AFIFA 85.00 56.00 75.00 75.00 71.3 B 100 %

16. 18030204076 AULIA DHITA NANDA 85.00 70.00 82.33 79.00 78.2 B+ 100 %

17. 18030204077 ZAIDA FITHROTUL 'ILMA 85.00 55.00 80.67 36.00 60.4 C+ 100 %

18. 18030204078 DYAH AYU NING TYAS 85.00 77.50 87.00 60.00 75.7 B+ 100 %

19. 18030204082 FERINA FATIHAH SARI 80.00 79.00 81.00 82.00 80.5 A- 100 %

20. 18030204084 MAHDA RIZQINA MAFTUHA 85.00 72.50 81.33 67.00 75.1 B+ 100 %

21. 18030204086 FARADIBA WIDIASTI 85.00 70.50 75.00 40.00 65.2 B- 100 %

22. 18030204093 NAILUL HIKMATURROSYIDAH 85.00 74.00 81.33 82.00 80.1 A- 100 %


