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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan 
petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penuntun praktikum ini . 

Mata kuliah Botani Farmasi merupakan mata kuliah wajib keahlian berisi pokok 
bahasan tentang klasifikasi dan pengelompokan tumbuhan tingkat tinggi, morfologi 
tumbuhan, karakteristik tumbuhan, bentuk organ vegetatif dan organ generatif tumbuhan, 
serta struktur anatomi dan proses fisiologi yang terjadi dalam sel tumbuhan. 

Materi yang dipraktikumkan merupakan materi yang selaras dengan materi kuliah 
teori botani farmasi. Untuk itu dasar teori yang didapatkan saat kuliah juga akan sangat 
membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktikum botani farmasi ini, sehingga 
diharapkan dengan berpedoman pada penuntun praktikum ini mahasiswa akan lebih mudah 
memahami kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dilaboratorium yang pada akhirnya dapat 
membantu dalam memahami materi perkuliahan.  
 Penulis menyadari bahwa penuntun praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh sebab itu demi kesempurnaan penuntun ini perbaikan akan selalu dilakukan dan 
disesuaikan dengan perkembangan ilmu yang terus berjalan. 
 
 

Kendari,    September 2019 
 
 

                                                                                                     Penyusun 



TATA TERTIB DAN SANKSI PRAKTIKUM 
 

I.  Tata Tertib Laboratorium 

1. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik dalam laboratorium 

2. Menjunjung tinggi dan menghargai staf laboratorium dan sesama pengguna 
laboratorium 

3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium 

4. Dilarang  menyentuh, menggeser dan  menggunakan peralatan di laboratorium 
yang tidak sesuai dengan acara praktikum matakuliah yang diambil. 

5. Peserta praktikum tidak diperbolehkan merokok, makan dan minum, membuat 
kericuhan selama kegiatan praktikum dan di dalam ruang laboratorium 

6. Selama kegiatan praktikum, TIDAK BOLEH menggunakan handphone untuk 
pembicaraan dan/atau SMS 

7. Jas laboratorium hanya boleh digunakan di dalam laboratorium, asisten harus 
mengenakan jas laboratorium asisten. 

8. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

9. Peserta praktikum berikut : mengenakan pakaian/kaos oblong , memakai sandal, 
tidak memakai jas/pakaian laboratorium; tidak boleh memasuki laboratorium 
dan/atau TIDAK BOLEH MENGIKUTI PRAKTIKUM  

10. Membersihkan  peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian dan 
mengembalikannya kepada petugas laboratorium 

11. Membaca, memahami dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan 
dan kegiatan selama praktikum dan di ruang laboratorium 

12. Laporan praktikum diselesaikam pada hari praktiku, sebagai syarat untuk praktikum 
selanjutnya. 

13. Asisten harus mengisi lengkap  katrol, sebelum praktikum selanjutnya berlangsung. 

14. Mahasiswa yang tidak lulus pre test, diberi kesempatan mengukuti praktikum, tetapi 
tidak diberikan nilai keterampilan dan laporan. 

15.  Mahasiswa yang mengalami kejadian  luar biasa (kedukaan, sakit dibuktikan 
dengan surat dokter) , harap melapor 1 x 24 jam ke dosen penanggung jawab. 

 

II. Sanksi 

1. Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib poin 1- 6 diberi teguran lisan, tulisan 
dan selanjutnya tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. 

2. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib TIDAK BOLEH masuk dan 
mengikuti kegiatan praktikum di ruang laboratorium  

3. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak 
memakai jas lab, tidak memakai sepatu, tidak memakai baju berkerah/kaos 
berkerah, dan/atau tidak membawa petunjuk praktikum, tetap diperbolehkan masuk 
laboratorium tetapi TIDAK BOLEH MENGIKUTI KEGIATAN PRAKTIKUM. 

4. Mahasiswa yang mendaftarkan diri melebihi batas waktu yang ditentukan tetap 
diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum hanya jika dapat menunjukkan surat 
keterangan dari dokter (jika sakit), dosen wali (untuk alasan tertentu), atau 
penanggung jawab matakuliah (PJMK); dan hanya acara praktikum yang tersisa 
yang dapat diikuti dengan berbagai konsekuensinya. 

5. Peserta praktikum yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan praktikum 
tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum dan berkas 
peminjaman alat, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan 
praktikum yang bersangkutan dibatalkan. 

6. Peserta praktikum yang telah dua (2) kali tidak mengikuti acara praktikum 
dinyatakan GUGUR dan harus mengulang pada semester berikutnya, kecuali ada 
keterangan dari ketua jurusan/kepala laboratorium atau surat dari dokter. 



7. Plagiat dan kecurangan sejenisnya selama kegiatan praktikum maupun 
penyusunan laporan praktikum, pekerjaan dari kegiatan yang bersangkutan 
diberikan penilaian 25%. 

8. Peserta praktikum yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan 
peralatan praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang 
dimaksud, dengan kesepakatan antara laboran, pembimbing praktikum dan kepala 
laboratorium. Presentase pengantian alat yang hilang, rusak atau pecah 
disesuaikan dengan jenis alat atau tingkat kerusakan dari alat. 

9. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa 
mengganti alat tersebut, maka peserta praktikum TIDAK BOLEH mengikuti ujian 
akhir semester (UAS); dan apabila peserta praktikum tidak sanggup mengganti alat 
yang hilang, rusak atau pecah dikarenakan harga alat mahal atau alat tidak ada 
dipasaran, maka nilai penggantian ditetapkan atas kesepakatan antara ketua 
jurusan, pembimbing praktikum dan peserta praktikum (atau peminjam). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 
 

Tugas Pendahuluan dan laporan individual dibuat dengan tulisan tangan dengan 
menggunakan bolpoint tinta hitam dan ditulis pada kertas HVS ukuran A4/A4S 
(pengecualian untuk halaman sampul bisa diketik). 
 
Format Penyusunan laporan : 
 

LAPORAN PRAKTIKUM BOTANI FARMASI 
PERCOBAAN................... 

...........................(JUDUL PERCOBAAN)....................... 
 

Hari/Tanggal : 
Nama  : 
NIM  : 
Kelompok : 
Kelas  : 
Asisten : 

 
LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN KOMPUTASI 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS HALU OLEO 

2019 
Isi Laporan  
a. Hasil Pengamatan (Berupa Gambar, Tabel atau Isian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lembar Kerja (Tabel, Gambar atau isian) 
 

 Judul percobaan :  
 Hari/tgl : 
 Tujuan : 

 Bahan : 
 Jenis Irisan : 
 Reagen :  

 
 Gambar Morfologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan gambar : 

 
Gambar Anatomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan gambar : 

 
Deskripsi Klasifikasi 



EVALUASI PRAKTIKUM 
 

Evaluasi praktikum dilakukan pada saat sebelum  mahasiswa melakukan praktikum. 
Evaluasi praktikum dapat meliputi : 
a. Sebelum Praktikum 

1. Tugas Pendahuluan 
Tugas pendahuluan diberikan kepada mahasiswa sebelum  melakukan 

praktikum dan menjadi salah satu syarat untuk mengikuti praktikum 
2. Responsi/Ujian 

Responsi/ujian dilakuan kepada mahasiswa sebelum  melakukan praktikum dan 
menjadi salah satu syarat untuk mengikuti praktikum. Responsi dilakukan terkait 
dengan percobaan yang akan dilakukan. 

b. Sesudah Praktikum 
1. Laporan 

a. Laporan kegiatan praktikum ditulis dalam Lembar Kerja Mahasiswa 
b. Setiap satu judul percobaan dilaporkan dalam satu laporan praktikum (laporan 

sementara) 
c. Setiap peserta praktikum membuat satu laporan.  
d. Setelah semua topik praktikum selesai  mahasiswa membuat laporan akhir 

praktikum yang memuat semua topik praktikum (praktikum pertama sampai 
terakhir)  

 
PANDUAN PENILAIAN 

 
 Penilaian dilakukan oleh asisten  praktikum selama  mahasiswa melaksanan 
praktikum. Penilaian  tersebut dapat meliputi : 

a. Persiapan 
Pada tahap ini penilaian dilakukan berdasarkan pada tes praktikum (responsi), jurnal, 
sikap dan kelengkapan pada saat praktikum dan pengamatan kelompok selama 
praktikum 

b. Keterampilan Laboratorium  
Pada tahap ini penilaian didasarkan pada sikap selama praktikum berlangsung 
dengan mengamati teknik, kemampuan pemahaman terhadap dasar teori praktikum, 
kerjasama, kecakapan serta kemampuan mengatasi setiap kegagalan dalam 
praktikum 

c. Hasil 
Pada tahap ini penilaian didasarkan pada hasil yang didapatkan pada saat praktikum 
dapat berupa anatomi dan bentuk sel dari masing-masing sampel yang di ujikan, 
serta ujian akhir praktikum (ujian aktif & ujian pasif) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCOBAAN 1 
PENGENALAN MIKROSKOP DAN PENGENALAN SEL 

 
Tujuan Percobaan 
 Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat : 
a.  Mengenal dan memahami bagian-bagian dari mikroskop 
b.  Menggunakan mikroskop dengan benar dan tepat sehingga dapat melakukan 
pemeriksaan  secara mikroskopik pada percobaan setiap percobaan. 
 c. Melihat dan memahami bentuk-bentuk sel menggunakan mikroskop 
 
Landasan Teori 
 Manusia memiliki kemampuan panca indera yang terbatas, oleh karena itu banyak 
permasalahan yang dapat diselesaikan dengan bantuan alat-alat. Salah satu alat yang biasa 
digunakan untuk membantu mata yaitu mikroskop. Ada beberapa jenis mikroskop, 
diantaranya mikroskop monokuler (cahaya) dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya 
dibedakan menjadi mikroskop biologi dan stereo. Mikroskop biologi, penyinarannya dapat 
berupa sinar matahari atau lampu. Bayangan yang tampak pada mikroskop ini memiliki 
panjang lebar, hanya sedikit memberi gambaran tentang tingginya. Objek yang akan diamati 
harus memiliki ukuran yang kecil dan tipis sehingga dapat ditembus cahaya. Mikroskop 
stereo digunakan untuk pengamatan benda-benda yang tidak terlalu halus, transparan 
maupun tidak transparan. 
Mikroskop dan Komponen-komponennya 
 Mikroskop merupakan alat yang sederhana, kaki mikroskop dibuat berat agar 
mikroskop dapat berdiri stabil. Mikroskop memiliki tiga system lensa, yakni lensa objekyif, 
okuler dan kondensor. Lensa objektif dan okuler terdapat pada kedua ujung tabung 
mikroskop, bisa lurus dan bisa berkepala monokuler atau binokuler. 
 Di ujung bawah mikroskop terdapat tempat kedudukan lensa objektif yang dipasangi 
tiga atau lebih lensa objektif. Di bawah tabung mikroskop terdapat tempat dudukan preparat 
atau meja mikroskop. Sistem lensa ketiga adalah kondensor, untuk menerangi objek dan 
lensa-lensa mikroskop. 
 Pada mikroskop modern terdapat alat penerang yang dipasang di bagian dasar 
mikroskop, berfungsi untuk menerangi spesimen. Pada mikroskop yang tanpa alat 
penerangan, mempunyai cermin datar yang terdapat di bawah kondensor, berfungsi untuk 
mengarahkan cahaya yang berasal dari sumber cahaya luar ke dalam kondensor. 
Lensa-lensa Mikroskop 
 Lensa objektif bekerja dalam pembentukan bayangan yang pertama yakni 
menemukan banyaknya struktur dan bagian renik yang akan terlihat pada bayangan akhir. 
Ciri yang penting pada lensa objektif selain pembesarannya (misalnya 40 kali) adalah Nilai 
Apertur (NA) yaitu ukuran daya pisah suatu lensa objektif yang akan menentukan daya 
pisah spesimen, yakni kemampuan lensa objektif untuk menunjukkan struktur-struktur renik 
yang berdekatan sebagai dua benda yang terpisah. 

Lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. 
Pembesaran berkisar antara 40 kali sampai dengan 25 kali. 

Kondensor berfungsi untuk mendukung terciptanya pencahayaan pada objek yang 
akan difokus sehingga bila pengaturannnya tepat akan diperoleh daya pisah yang maksimal. 
Jika daya pisah berkurang, dua benda tampak menjadi satu dan tidak lagi nampak sebagai 
dua benda yang terpisah (A, B dan C). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
    A          B         C 

Catatan: pembesaran kurang bermanfaat jika daya pisah mikroskop kurang baik. 
 
Cara Menggunakan Mikroskop Dengan Cahaya Dari Luar 
 Agar diperoleh daya pisah yang maksimal, dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Nyalakan lampu dan letakkan kurang lebih 25 cm dari mikroskop. 
2. Buka digfragma sampai maksimal. 
3. Atu posisi cermin datar/cekung sedemikian rupa sehingga lensa kondensor terang. 

Catatan: cermin cekung digunakan jika memakai cahaya matahari atau bila tanpa 
kondensor. 

4. Naikkan kondensor sampai maksimal dengan memutar tombol kondensor. 
5. Tempatkan preparat di atas meja mikroskop. 
6. Fokuskan pada preparat dengan menggunakan lensa objektif pembesaran 10 kali. 

Catatan: sebelumnya turunkan tabung mikroskop atau naikkan meja mikroskop 
(tergantung jenis mikroskop yang digunakan) sampai hampir menyentuh gelas penutup. 
Kerjakan dengan pelan dan hati-hati! Melalui lesa okuler amati preparat sampai terfokus 
dengan cara memutar pengatur kasar sehingga lensa objektif terangkat ke atas. 

7. Tempatkan ujung pensil pada permukaan cermin cekung atau datar sambil melihat 
melalui lensa okuler, fokuskan kondensor dengan memutar tombol pengatur kondensor 
sampai ujung pensil jelas terfokus. Ini menjamin daya pisah yang maksimal. 

8. Ambil lensa okuler, sementara lihatlah  ke bawah melalui tabung mikroskop, aturlah 
diafragma sampai ±2/3nya terbuka. (pengaturan celah diafragma untuk mengatur 
pencahayaan dan meningkatkan kontras. Jika celah diafragma dibuka terlampau lebar 
preparat akan sangat terang dan kontras berkurang sehingga struktur-struktur kecil sulit 
dibedakan). : Prosedur ini hendaknya diulangi setiap kali menggunakan lensa objektif 
yang berbeda pembesarannya, supaya diperoleh daya pisah yang maksimal. 
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan mikroskop : 
1. Peganglah erat-erat lengan mikroskop dengan satu tangan, sedangkan tangan yang 

lain pakailah untuk menyangga kaki mikroskop. 
2. Gunakan mikroskop dengan lengannya menghadap anda. 
3. Meja preparat harus tetap horizontal untuk mencegah agar preparat tidak jatuh. 
4. Membersihkan lensa hanya dengan kertas lensa. 
5. Biasakan kedua mata anda tetap terbuka ketika mengamati preparat, anda akan segera 

belajar untuk tidak peduli pada bayangan meja dan sisi mikroskop. 
6. Setelah selesai menggunakan mikroskop, putar pengatur kasar agar terdapat jarak 

antara lensa objektif dengan meja mikroskop. Aturlah cermin dalam posisi tegak, 
masing-masing cermin cekung dan datar menghadap ke arah samping. Bersihkan meja 
mikroskop dari kotoran dan tumpahan medium dengan menggunakan tissue. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sel merupakan unit terkecil dari bagian tubuh makhluk hidup yang mampu 

melaksanakan suatu fungsi. Seperti halnya makhluk hidup, sel akan mengalami proses 
kelahiran, tumbuh dewasa dan akhirnya mati. Sel yang telah mati biasanya ditandai dengan 
hilangnya sitoplasma dan inti sel. Bentuk, ukuran serta struktur sel berbeda-beda. Ada sel 
yang berbentuk kubus, persegi panjang, bulat dan polihedral. Ukuran sel berkisar dari 
mikron sampai puluhan sentimeter. Struktur sel dapat sederhana sampai kompleks. Yang 
dimaksud dengan struktur sel adalah susunan bagian dalam sel, yaitu organel-organel serta 
komponen lain yang menyusun sel. 
a. Sel Hidup dan Sel Mati 

Ada dan tidaknya inti dan sitoplasma dipakai untuk membedakan apakah sel masih 
hidup atau sudah mati. Sel yang telah mati akan kehilangan inti dan sitoplasma, sehingga 
yang tampak hanya dinding sel. Untuk meyakinkan apakah inti dan sitoplasma telah hilang 
sering kali sulit sebab sitoplasma dan inti tidak berwarna. Adanya plastid, zat-zat warna, 
berbagai macam kristal yang menyerupai protoplasma, akan membantu menentukan ada 
tidaknya sitoplasma. 
b. Bentuk Sel 

Bentuk serta ukuran sel bervariasi, mudah diamati karena dinding sel merupakan 
bagian sel yang mudah diamati. 
c. Inti (Nukleus) 

Hampir setiap sel mengandung sedikitnya satu nukleus. Nukleus sel biasanya sukar 
dilihat di bawah mikroskop biasa, akan mudah dilihat setelah diwarnai. Hal ini disebabkan 
karena nukleus bereaksi terhadap zat warna, atau banyaknya zat warna yang diserap 
nukleus berbeda dibandingkan dengan bagian sel yang lain. 
d. Plastida 

 Sel tumbuhan umumnya mengandung plastida yaitu  organel yang berhubungan 
dengan sintesis dan penyimpanan makanan. Pada sel yang masih muda, plastida berukuran 
kecil dan tidak berwarna, sedang pada sel dewasa plastid menjadi besar. Plastid dapat 
dilihat dengan mudah walaupun tanpa diwarnai karena kebanyakan plastida berwarna oleh 
pigmennya sendiri. 

Kloroplas adalah plastid yang berwarna hijau karena sebagian besar pigmennya 
berwarna hijau. Pigmen hijau ini disebut klorofil yang sangat penting dalam fotosintesis. 
Kecuali klorofil,  kloroplas juga mengandung pigmen-pigmen karotenoid yaitu karoten yang 
berwarna jingga dan xantofil yang berwarna kuning. Tetapi karena jumlahnya sangat sedikit 
maka kedua pigmen yang disebutkan terakhir jarang tampak dalam kloroplas.  

Kromoplas adalah plastid yang berwarna kuning, jingga, merah jingga dan merah. 
Seringkali kloroplas dan kromoplas disebut sebgai kromatofora. Kromoplas mengandung zat 
warna yang termaksud karotenoid yaitu xantofil yang berwarna kuning (pada bunga-bunga 
berwarna kuning seperti Allamanda, Thitonia dll). Bentuk kromoplas bermacam-macam 
yakni bentuk cakram, jarum bersegi-segi dll. 



Leukoplas letaknya tersebar pada bagian tumbuhan seperti akar dan organ lainnya 
yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Leukoplas dapat mengubah glukosa 
menjadi pati dan pati ini diendapkan di dalam plastida menjadi butir pati yang disebut 
amiloplas. Pati tersebut diendapkan mengelilingi suatu butir awal yang dinamakan hilus atau 
hilum. Lapisan pati yang diendapkan pada waktu yang berlainan tidak selalu sama 
kadarnya. Hal ini menimbulkan garis-garis yang mengelilingi hilum tersebut (lapisan atau 
garis-garis itu terjadi karena perbedaan indeks refleksi cahaya). 
 
2.  Alat dan Bahan 

a. Alat  :  Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 
       Tabung reaksi kecil, Scalpel, Silet/cutter,  

b. Bahan :  Kapuk (ceiba petandra), Singkong (Manihot esculenta), Bawang Merah 
  (Allium cepa), Daun Hydrilla verticillata, Alga Spyrogyra sp. , Umbi  
  Wortel (Daucus carota), Umbi Kentang (Solanum tuberosum), alkohol, air, 
  zat warna safranin O, Yodium,  
 

3.  Prosedur Kerja 
a. Preparat : Trikoma Kapuk (Ceiba petandra) 

Buatlah irisan melintang dari kapuk kemudian diletakkan digelas obyek. 
Tambahkan 1-2 tetes medium air kemudian tutup dengan gelas penutup (air akan 
masuk kedalam lumen dan nampak gelembung-gelembung udara di dalam rongga 
selnya. Air yang masuk ke dalam lumen dapat diisap keluar lagi jika medium diganti 
dengan alcohol). Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah (10X). Gambar 
sel kapuk yang terbentuk. 

b. Preparat : Empulur Singkong (Manihot esculenta) 
Buatlah irisan melintang batang atau tangkai daun ubi kayu (Irisan dibuat setipis 

mungkin dan tidak perlu terlalu lebar). Letakkan irisan tersebut pada gelas obyek. 
Tambahkan 1-2 tetes medium air, sehingga akan dijumpai sel-sel empelur berupa sel 
mati, sehingga yang tampak adalah dinding sel serta rongga sel saja, tidak terdapat 
nukleus, sitoplasma atau bagian-bagian sel lainnya.  Amati dibawah mikroskop 
dengan pembesaran lemah (10X). Gambar beberapa sel yang terlihat (Perhatikan 
sel-sel yang berada dibawah atau diatasnya (sel-sel yang tidak terfokus), biasanya 
sel ini akan ikut tampak meskipun agak kabur tetapi sel tersebut tidak perlu 
digambar). 

c. Preparat : Sel Epidermis Bawang Merah (Allium cepa) 
Potonglah 1 buah bawang merah segar. Ambillah salah satu lapisan yang 

berdaging. Kemudian patahkan lapisan tersebut, sehingga bagian yang cekung 
tampak adanya epidermis tipis. Dengan menggunakan pinset jepitlah epidermis 
tersebut dan lepaskan dari umbinya secara perlahan-lahan. Letakkan potongan kecil 
epidermis tersebut pada gelas objek dan jaga jangan sampai terjadi lipatan atau 
kerutan.. Tambahkan 1-2 tetes air kemudian tutup dengan gelas penutup. Amati 
dibawah mikroskop dengan pembesaran paling lemah (10X), kemudian gambar 
beberapa sel dan bagian-bagiannya. Teteskan 1 tetes zat warna yodium disalah satu 
tepi gelas penutup dan isaplah dengan kertas pengisap pada sisi berlawanan, 
kemudian amati dengan pembesaran yang lebih besar (40X) sehingga terlihat 
dengan jelas bagian-bagian sel tersebut. Gambar sel dan bagian-bagian yang 
dikenali 

d. Preparat : Epidermis Daun Hydrilla verticillata 
Ambil selembar daun muda Hydrilla verticillata, kemudian letakkan diatas gelas 

objek lalu ditetesi dengan air. Tutup dengan kaca penutup dengan hati-hati jangan 
sampai terbentuk gelembung udara. Amati bentuk selnya dibawah mikroskop. 
Perhatikan bentuk sel dan bagian-bagiannya seperti butir-butir kloroplat-kloroplas 
dan vakuola pada sitoplasma sel. Gambarlah sel secara lengkap dengan bagian-
bagian yang dikenali 

 



e. Preparat Awetan : Alga Spyrogyra sp. 
Ambil preparat awetan dari alga Spyrogyra sp. Letakkan diatas gelas objek 

kemudian ditambahkan 1-2 tetes air. Amatilah preparat awetan alga Spyrogyra sp 
dengan pembesaran lemah (10X) maka akan ditemukan kloroplas yang berbentuk 
spiral.  Gambar sel secara lengkap dengan bagian-bagian sel yang dikenali. 

f. Preparat : Umbi Wortel (Daucus Carota) 
Buat irisan melintang wortel, irisan halus setipis mungkin. Letakkan diatas gelas 

objek dan tambahkan 1-2 tetes air. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 
lemah (10X) m, maka akan terlihat sel-sel parenkim yang penuh dengan kromoplas 
yang berisi karotren. Gambar bagian sel secara lengkap dan sebutkan bagian-bagian 
yang dapat  dikenali. 

g. Preparat : Umbi Kentang (Solanum tuberosum) 
Buatlah irisan umbi kentang (kulit tidak diikut sertakan).  Letakkan diatas gelas 

objek dan tambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop (akan melihat jaringan 
parenkim yang penuh dengan amiloplas). Amati butir pati tersebut, kemudian berilah 
satu tetes Yodium maka butir-butir pati akan tampak berwarna biru.  Amati  dan 
gambar beberapa macam butir pati yang ditemukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCOBAAN II 
ZAT ERGASTIK SEL 

 
1. Tujuan Percobaan 

Di samping mengamati bentuk serta struktur sel akan diamati pula berbagai macam 
zat ergastik dan struktur dinding sel berupa noktah. 

 
2. Landasan Teori 

Dengan mikroskop cahaya kita tidak dapat mengamati struktur sel dengan 
sempurna. Organel-organel lain yang menyusun seperti mitokondria, aparat golgi 
(diktiosom), ribosom dan komponen lain dari sel terlampau kecil untuk dilihat. Vakuola 
mempunyai ukuran yang cukup besar, namun karena jernih maka akan sulit dilihat. 
Vakuola dapat dilihat jika di dalamnya terdapat pigmen atau zat ergastik seperti pigmen, 
Kristal, butir aleuron dll. 

Pada percobaan I telah kita amati berbagai bentuk sel. Pada sel-sel tumbuhan 
bentuk sel ditentukan oleh dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan memiliki struktur yang 
komplek dan bervariasi. Beberapa struktur dinding sel, seperti noktah, mudah diamati 
dengan mikroskop cahaya. Noktah merupakan bagian dari dinding sel yang tetap tipis 
dan dapat dijumpai baik pada dinding primer maupun sekunder. Struktur noktah 
bervariasi antara lain berupa noktah sederhana, noktah terlindung dan saluran noktah. 
a. Pigmen 

Selain pigmen yang terdapat di dalam plastid, kini kita akan amati pigmen 
antosianin, suatu pigmen yang terdapat di dalam vakuola. Antosianin dapat berubah 
warna jika pH lingkungan berubah. Antosianin berwarna merah jika pH rendah dan 
berwarna biru jika pH tinggi. 

b. Kristal 
Berbagai bentuk dan macam kristal dapat dijumpai dalam sel. Kristal-kristal bahan 

anorganik sering ditimbun di dalam sel, umumnya terdiri dari garam kalsium dan silika. 
Kristal ini merupakan hasil akhir atau hasil sekresi dari suatu pertukaran zat yang 
terjadi didalam sitoplasma. 

c. Aleuron 
Aleuron merupakan vakuola yang berisi bahan organik zat putih telur, garam dan 

lemak yang mengkristal. Disebut juga Kristal protein. 
 

3. Alat dan Bahan 
a.  Alat :  Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet 
   tetes,  Tabung reaksi kecil, silet/cutter,  
b.  Bahan : Daun Rheo discolor, tangkai daun Begonia sp., daun tua Ficus 
elastic,    batang Pleomele angustifolia, endosperma Ricinus communis, 
    endokarp Cocos nucifera, Pinus merkusii 

4. Prosedur Kerja 
a. Preparat sayatan paradermal : epidermis daun Rheo discolor 

Buatlah Sayatan epidermis daun (berwarna biru) dengan menggunakan silet.  
Letakkan diatas gelas objek dan ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop 
dengan pembesaran lemah (10X). Amati struktur dan bentuk sel-sel epidermisnya, 
serta adanya pigmen antosianin yang terdapat di dalam sel. Gambar bagian sel yang 
dikenali 

b. Preparat sayatan: tangkai daun Begonia sp. 
Buatlah Sayatan tangkai daun pepaya atau Begonia sp. (usahakan dibuat setipis 

mungkin). Letakkan diatas gelas objek dan ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah 
mikroskop dengan pembesaran lemah (10X). Amati kristal yang berbentuk kubus dan 
drus yang ada didalam sel.Gambar bagian sel yang dikenali 

c. Preparat sayatan melintang: daun tua Ficus elastic 
Buatlah sayatan daun tua ficus elastica secara melintang (Pada daun tua, 

epidermis bisa berlapis 3. Disinilah terdapat sel-sel besar berisi sistolit yang terdiri atas 



kerangka selulosa dimana terhablur kalsium karbonat dalam bentuk alerokristal halus. 
Keseluruhannya berbentuk seperti sekelompok buah anggur). Letakkan bagian 
sayatan diatas gelas objek dan ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop. 
Gambarlah sel-sel epidermis daun Ficus dengan salah satu sel yang mengandung 
sistolit 

d. Preparat sayatan tangensial: batang Pleomele angustifolia 
Buatlah Sayatan batang Pleomele angustifolia secara tangensial dengan 

menggunakan silet. Letakkan bagian sayatan diatas gelas objek dan ditambahkan 1-2 
tetes air. Amati di bawah mikroskop. Amati kristal berbentuk jarum yang amat panjang 
tersusun dalam berkas-berkas disebut raphida. Dikelilingi oleh lendir yang terdapat 
dalam sel-sel besar yakni sel lendir. Gambar bagian sel yang dikenali 

h. Preparat kerokan: endosperma Ricinus communis 
Ambil sedikit kerokan dari endosperma biji jarak . Letakkan diatas kaca objek 

dan ditambahkan 1-2 tetes air.  Amati di bawah mikroskop. Amati dan gambar kristal 
protein aleuron yang terbentuk.  

i. Preparat kerokan: endokarp Cocos nucifera 
Ambil sedikit kerokan dari endokarp (tempurung) Cocos nucifera yang terdiri dari 

jaringan sklereid.  Letakkan diatas kaca objek dan ditambahkan 1-2 tetes air.  Amati di 
bawah mikroskop. Amati dan gambar jaringan sklereid yang terbentuk (Jaringan 
sklereid terdiri dari sel-sel berbentuk bulat seperti batu yang keras (sel batu). Sel batu 
keras karena dindingnya tebal sekali mengandung lignin. Oleh karena itu noktah yang 
dibentuk terlihat sebagai saluran-saluran yang disebut saluran noktah). 

j. Preparat Awetan: Trakeid Pinus merkusii 
Ambil preparat awetan dari Pinus merkusii. Letakkan diatas kaca objek da 

ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop. Amati sel dan bagian trakeid 
yang terbentuk (Trakeid merupakan sel yang bentuknya panjang dengan ujung 
pangkal yang runcing. Antara satu dal lain sel tersusun tumpang tindih. Trakeid adalah 
sel penyalur dengan cukup tebal. pada dinding sel terdapat noktah-noktah terlindung 
yang berguna untuk aliran air. Pelajari struktur noktah terlindung, bagaimana 
strukturnya jika dilihat dari muka dan dari samping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCOBAAN III 
EPIDERMIS 

 
1. Tujuan Percobaan 
 Mengamati bentuk, struktur dan susunan sel epidermis. 
 
2. Landasan Teori 

 Epidermis merupakan jaringan penyusun tubuh tumbuhan paling luar yang umumnya 
terdiri dari selapis sel saja, berfungsi melindungi bagian dalam organ tumbuhan. Pada 
daun, epidermis juga berfungsi untuk mengurangi transpirasi, karena itu sering kali 
dilapisi oleh kutikula dan lilies yang bersifat kedap air. 

Susunan epidermis rapat tanpa ruang antar sel, kecuali pada stromanya. Dinding 
luar yang berbatasan dengan udara relative tebal. Plastid pada umumnya berupa 
leukoplas, hanya pada tumbuhan tertentu plastid berupa kloroplas. 

Bentuk sel epidermis bervariasi, ada yang seperti kubus, tidak teratur, bersegi 
banyak, dinding berlekuk-lekuk, ada yang dengan tonjolan, papilla, trikoma dll. 
a. Trikoma 

Trikoma merupakan derivate epidermis. Trikoma dapat berupa sebuah sel yang 
sederhana, bercabang, berupa sisik atau terdiri dari beberapa sel atau deretan sel. 
Dapat pula terdiri dari bagian tangkai dan kepala. Trikoma ada yang bersel kelenjar 
ada yang tidak. Umumnya sel-sel kelenjar terdapat di kepalanya. Fungsi trikoma 
bermacam-macam, misalnya : pada akar untuk menghisap air dan unsur hara; pada 
epidermis daun untuk mengurangi transpirasi; pada kepala putik mengeluarkan zat 
perekat; pada biji agar mudah diterbangkan dll. 

b. Stoma 
Stoma merupakan celah pada epidermis, terutama terdapat pada helaian daun 

permukaan sebelah bawah (abaksial). Struktur terdiri dari dua sel penutup yang 
biasanya bentuknya berlainan dengan sel epidermis di sekitarnya. Di dalam sel 
penutup terdapat kloroplas yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Seringkali sel 
penutup dikelililngi oleh sel-sel yang bentuknya berbeda dengan sel epidermis yang 
lain, sel-sel ini disebut sel tetangga. Bila ditinjau dari bentuk dan letak sel tetangga 
terhadap sel penutup maka pada tumbuhan dikotil dapat dibedakan tipe stoma dasitik, 
parasitic, anomositik, dan anosositik. Berdasarkan tinggi rendahnya letak sel penutup 
terhadap sel epidermis sekitarnya dikenal stoma kriptofor dan faneropor. 

 
3. Alat dan Bahan 

a. Alat : Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 
          Tabung reaksi kecil 

b. Bahan : Daun Waru (Hibiscus tiliceaus), daun nusa indah (Mussaenda sp), daun 
durian (Durio zibethinus), daun kumis kucing (Orthosiphon stamineus), daun 
allamanda cathartica, daun Begonia sp. , daun jagung (Zea mays), daun Rhoeo 
discolor, daun karet hias (Ficus alastica), sudan III 
 

4. Prosedur Kerja 
a. Preparat trikoma daun waru (Hibiscus tiliceaus) dalam air. 

Kerik bagian trikoma dari tangkai daun waru. Letakkan diatas gelas objek 
ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur trikoma yang terbentuk (bentuk bintang). 

 
 

b. Preparat trikoma permukaan bawah daun durian (Durio zibethinus) dalam air 
Kerik bagian trikoma dari permukaan bawah daun durian. Letakkan diatas gelas 

objek dan tambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran 
lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur trikoma yang terbentuk (bentuk 
sisik). 



c. Preparat trikoma daun nusa indah (Mussaenda sp) dalam air. 
Sayat bagian epidermis daun nusa indah sebelah bawah (akan mudah 

ditentukan trikoma multiselulernya). Letakkan diatas gelas objek ditambahkan 1-2 
tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah (10X). Amati dan 
gambar bentuk dan struktur trikoma yang terbentuk (trikoma yang terbentuk 
mengandung zat warna antosianin yang berwarna merah). 

d. Preparat trikoma kelenjar dan stomata daun kumis kucing (Orthosiphon 
stamineus) 

Sayat bagian epidermis daun kumis kucing sebelah bawah. Letakkan diatas 
gelas objek ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran 
lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur trikoma kelenjarnya dan stomata 
tipe diasitik. 

e. Sayatan paradermal permukaan bawah daun Allamanda cathartica dalam air. 
Sayat bagian epidermis bawah daun Allamanda cathartica sejajar permukaan. 

Letakkan diatas gelas objek ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop 
dengan pembesaran lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel dan tipe 
stomata parasitik. 

f. Preparat sayatan parademal permukaan bawah daun Begonia sp dalam air. 
Sayat bagian epidermis bawah daun Begonia sp sejajar permukaan. Letakkan 

diatas gelas objek ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan 
pembesaran lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel dan tipe stomata 
berkelompok. 

g. Preparat sayatan paradermal dan melintang daun jagung (Zea mays) dalam air. 
Buat sayatan paradermal dan melintang dari daun jagung. Letakkan diatas gelas 

objek ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel yang terbentuk (Pada sayatan 
paradermal akan terlihat bentuk sel epidermis segi empat panjang dengan dinding 
antiklinal berlekuk-lekuk. Di antara sel-sel besar terdapat sel-sel kecil yang disebut sel 
kerdil. Pada sel kerdil sering didapati silika dan zat gabus (pada praktikum kedua zat 
tersebut sukar dikenali). Pada sayatan melintang akan terlihat (kalau kebetulan 
tersayat) sel-sel yang lebih besar dan gemuk. Sel-sel ini disebut sel buliform dan 
berfungsi untuk menggulung daun pada saat kekeringan. Sel-sel buliform terdapat 
pada epidermis atas, disini juga terdapat trikoma). 

h. Preparat sayatan melintang daun Rhoeo discolor dalam air. 
Buat sayatan secara melintang dari daun Rhoeo discolor. Letakkan diatas gelas 

objek ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel penutup stoma faneropor. 
(Penebalan dindingnya berperan dalam mekanisme buka tutupnya celah. Kloroplas 
hanya terdapat pada sel penutup. Ruang nafas cukup besar, sel epidermis lain dan 
mesofil lebih besar dibandingkan dengan sel penutup). 

i. Preparat sayatan melintang daun karet hias (Ficus elastica) dalam Sudan III. 
Buat sayatan secara melintang dari daun karet  hias. Letakkan diatas gelas 

objek ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur stoma kriptofor. 

 



PERCOBAAN IV 
PARENKIM, KOLENKIM, DAN SKLERENKIM 

 

1. Tujuan Percobaan 
 Mengamati berbagai bentuk, struktur, susunan, tipe dan letak jaringan parenkim, 

kolenkim, dan sklerenkim. 
 
2. Landasan Teori 
  Parenkim disebut juga jaringan dasar karena terdapat dalam berbagai macam bagian 

tumbuhan yang mengelilingi berbagai jaringan yang lain. Sel parenkim umumnya 
berdinding tipis, bernoktah sederhana, bentuknya polihedron, ada yang mengandung 
kloroplas. Dengan bentuk polyhedron menyebabkan banyak terdapat ruang-ruang 
interselular. Fungsi parenkim sangat beragam, khusus untuk fotosintesis mengandung 
banyak kloroplas disebut kolenkim. Pada daun klorenkim dibedakan menjadi parenkim 
polisade dan parenkim bunga karang. Parenkim yang khusus berfungsi untuk 
menampung udara disebut aerenkima, umumnya dijumpai pada tumbuhan air. Terdapat 
aerenkima yang berbentuk khusus yang disusun oleh sel-sel berbentuk seperti bintang 
disebut  aktinenkima. Di samping itu, pada bagian penimbun dalam tubuh tanaman 
misalnya umbi, biji, dll, dijumpai parenkim yang berfungsi sebagai tempat cadangan 
makanan  berupa gula, tepung, dll. Pada tumbuhan xerofit ataupun anggrek epifit, 
terdapat parenkim yang berguna untuk menyimpan air. 

  Kolenkima adalah jaringan yang memberi kekuatan yang sifatnya sementara pada 
tumbuhan. Bagian-bagian yang mengandung kolenkima sebagai jaringan penguat yang 
bersifat sementara, kelak akan diganti oleh jaringan penguat yang lain. Kolenkim terdiri 
dari sel hidup, bentuknya memanjang dan mempunyai penebalan dinding yang tidak 
merata. Penebalan dindingnya mengandung pektin dan selulosa, bersifat elastik. 
Kolenkima terdapat terutama dibagian tepi bagian yang masih muda dan jenis-jenis 
pohon yang besar atau pada batang tumbuhan herba. Dalam daun, kolenkima terdapat di 
tepi helai daun, tangkai daun atau tulang daun. Sel-sel kolenkima masih dapat 
melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Karena bentuk dan susunan yang demikian 
jarang dijumpai adanya ruang-ruang interselular, walaupun ada berukuran kecil. Ditinjau 
dari penebalan dindingnya, kolenkim dapat dibedakan menjadi kolenkim angular 
(penebalan dinding di sudut-sudut sel) dan lamelar (penebalan terjadi di bagian 
tangensial saja). 

Sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Sel-sel penyusun 
sklerenkim mempunyai penebalan dinding yang tebal dan merata. Umumnya, penebalan 
dinding ini mengandung lignin dan lamela selulosa yang berlapis-lapis sehingga akhirnya 
selnya mati. Sel-sel sklerenkim yang dindingnya tidak mengalami lignifikasi dapat terus 
hidup walaupun dinding tersebut sangat tebal. karena tidak dapat melakukan 
pertumbuhan lagi maka sklerenkim terdapat pada bagian tumbuhan yang telah dewasa. 

Struktur, bentuk, asal, perkembangan dan letak sklerenkim sangat  bervariasi. 
Berdasarkan pada bentuk selnya, sklerenkim dibedakan menjadi dua macam jaringan 
yaitu serat dan sklereid. Namun kenyataannya sering dijumpai bentuk yang sulit 
dibedakan dalam kasus seperti ini digunakan istilah serat sklereid. 

Disebut serat bilamana selnya memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya. 
Karena dinding serat disebut tebal menyebabkan lumen sel sangat sempit dan hanya 
berwujud garis di tengah sel. Pada sayatan melintang serat-serat tersebut berbentuk 
poligonal. Serat umumnya dijumpai mengelompok sebagai jaringan penguat pada 
korteks, perisikel, floem, ataupun xilem. Sklereid atau sel batu disebut demikian bilamana 
sel sklerenkima tersebut pendek dan membulat pada kedua ujungnya. Pada dinding yang 
sangat tebal tersebut terdapat saluran-saluran noktah yang bercabang-cabang ataupun 
tidak. Tempurung kelapa seluruhnya disusun dari skelreid. 

Sklereid dijumapai di semua organ tumbuhan, baik pada korteks, berkas pembuluh 
maupun lapisan yang paling luar. Lapisan paling luar dari organ tumbuhan khususnya 



pada tubuh primer adalah epidermis. Kita ketahui bahwa epidermis mempunyai struktur 
dan fungsi yang bervariasi. Epidermis dapat berfungsi sebagai pelindung dan penguat 
seperti banyak terdapat pada kulit biji-bijian yang keras. Dinding-dinding sekunder yang 
tebal dapat dibentuk pada epidermis semacam ini. Sel-sel epidermis lalu mengalami 
diferensiasi sebagai sklereid. 

 
3. Alat dan Bahan 

a. Alat : Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 
          Tabung reaksi kecil 

b. Bahan  : batang jagung (Zea mays), tangkai daun talas (Colocasia esculenta), 
 tangkai  daun genjer (Limnocharis flava), batang Solanum nigrum,  
 

4. Prosedur Kerja 
a. Sayatan melintang korteks batang Zea mays (jagung) 

Buatlah sayatan melintang dari korteks batang jagung. Letakkan diatas gelas 
objek dan tambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran 
lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel yang dikenali  

b. Sayatan melintang tangkai daun Colocasia esculenta (talas) 
Buatlah sayatan melintang tangkai daun talas. Letakkan diatas gelas objek dan 

tambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah (10X). 
Amati dan gambar bentuk dan struktur sel yang dikenali (amati adanya ruang 
berukuran besar yang dibatasi oleh sel-sel parenkima yang tersusun relatif rapat. Sel-
sel parenkima beserta ruang udara yang terdapat di dalamnya secara keseluruhan 
disebut aerenkima.  Perhatikan adanya udioblas berisi rafida (kristal bentuk jarum). 
Gambar auerenkima serta rafidanya. 

c. Sayatan melintang tangkai daun Limnocharis flava (genjer)  
Buatlah sayatan melintang dari tangkai daun genjer atau eceng gondok. 

Letakkan diatas gelas objek dan tambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop 
dengan pembesaran lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel yang 
dikenali (amati adanya ruang antar sel besar (aerenkima). Pada eceng gondok 
aerenkim terdapat pada alat pengapung tumbuhan air. Gambar aerenkim dan 
tunjukkan bagian-bagiannya. 

d. Sayatan melintang batang Solanum nigrum 
Buatlah sayatan melintang dari batang Solanum nigrum. Letakkan diatas gelas 

objek dan tambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran 
lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel yang dikenali (amati dan 
gambarlah jaringan kolenkim yang berpenebalan sudut). 

e. Sayatan melintang dan membujur batang Zea mays 
Buatlah sayatan melintang dan membujur dari batang jagung. Letakkan diatas 

gelas objek dan tambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan 
pembesaran lemah (10X). Amati dan gambar bentuk dan struktur sel yang dikenali 
(Pada sayatan melintang di dekat epidermis terlihat untaian jaringan serat mengelilingi 
batang, terdapat pula dekat xylem dan floem pada setiap berkas pembuluh. Pada 
sayatan membujur bentuk sel serat terlihat memanjang dengan ujung pangkal 
meruncing dan dinding tebal, tersusun tumpang tindih.  Amati dan gambar jaringan 
tersebut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PERCOBAAN V 
JARINGAN PENYALUR 

 

1. Tujuan Percobaan 
 Mengamati bentuk, struktur, susunan, dan posisi jaringan pengangkut pada 
tumbuhan. 
 
2. Landasan Teori 

 Berkas penyalur (pembuluh) mencakup dua macam jaringan yaitu xilem dan floem. 
Keduanya merupakan jaringan kompleks, masing-masing disusun oleh berbagai tipe 
jaringan yang bersama-sama membentuk satu kesatuan xilem dan floem. Xilem berfungsi 
menyalurkan air dan garam-garam tanah yang diisap oleh akar ke semua bagain dari 
tumbuhan. Jadi arah arus ini adalah dari bawah ke atas. Sebaliknya floem berfungsi 
untuk menyalurkan bahan-bahan hasil fotosintesis yang dibuat oleh daun untuk 
disalurkan ke semua bagian tumbuhan, jadi arahnya terutama dari atas ke bawah. 
a.  Xilem 

Merupakan jaringan kompleks, dapat mengandung antara lain trakeid, trakea 
(pembuluh kayu), serat-serat, sel-sel parenkim dan lain sebagainya. Biasanya makin 
tinggi tingkatan tumbuhan makin kompleks xilemnya. 

• Trakeid  
 Trakeid adalah sel yang panjang dan meruncing pada ujung pangkalnya. 

Dinding sel biasanya tebal mengandung lignin (zat kayu). Dalam keadaan dewasa 
sel ini mati dan pada saat itu baru berfungsi sebagai penyalur air. Selain penyalur 
air, trakeid juga berfungsi untuk penguat, menegakkan berdirinya tubuh tumbuham. 
Pada umumnya tumbuhan Gymnospermae, komponen penyalur air yang utama 
seluruhnya berupa trakeid dan bukan pembuluh kayu. Menurut struktur penebalan 
dinding dapat dibedakan bermacam-macam trakeid, yaitu: trakeid cincin, trakeid 
spiral, trakeid jala, trakeid tangga dan trakeid noktah. 

• Trakea 
 Trakea atau pembuluh kayu terjadi dari sederet sel yang mengalami 

pertumbuhan melebar sangat pesat. Setelah pembentukkan dinding sekunder 
terjadi, dinding penyekat melarut sehingga terjadi satu pembuluh yang panjang. 
Sitoplasma dan nukleus akhirnya lenyap sehingga pembuluh kayu mati. Setelah 
mati barulah fungsi penyalur air dimulai. Seperti pada trakeid menurut 
penebalannya, pembuluh kayu dibedakan menjadi pembuluh kayu: cincin, spiral, 
jala, tangga, dan noktah. Pembuluh kayu umumnya kita dapatkan pada 
Angiospermae. 

Pembuluh kayu cincin dan spiral terdapat dalam protoxilem , yaitu xilem 
primer yang dibentuk sebelum pertumbuhan memanjang jaringan di sekelilingnya. 
Pada waktu jaringan-jaringan ini tumbuh memanjang yang berlangsung sangat 
cepat, maka protoxilem tersobek-sobek. pada tumbuhan monokotil di tempat 
protoxilem yang rusak ini terbentuk ruangan yang biasanya tetap tampak setelah 
tumbuh dewasa. Ruangan yang terjadi karena rusaknya sel-sel berhubungan 
dengan pertumbuhan memanjang disebut sebagai ruangan reksigen. Di dalam 
ruang reksigen ini terdapat sisa-sisa dinding sel, potongan-potongan cincin dan 
spiral. Ruangan reksigen pada tumbuhan dikotil ditutup kembali oleh sel-sel baru 
disekitarnya, sehingga dalam keadaan dewasa ruangan ini tidak tampak lagi. 

Setelah pertumbuhan memanjang sel-sel di sekitarnya selesai, barulah 
dibentuk mataxilem. Dalam metaxilem dan xilem sekunder hanya dibentuk kayu 
noktah. Pembuluh kayu tangga adalah khusus dari modifikasi pembuluh kayu 
noktah. Noktah-noktah memanjang ke samping. Pembuluh tepi hanya dalam 
spesies tumbuhan antara lain Magnolia dan Vitis. 

• Serat dan serat trakeid 



 Dalam perkembangan filogeni, serat xilem terjadi dari trakeid dengan 
mempertebal dinding sehingga lumen (rongga sel) semakin sempit, selain itu juga 
jumlah serta ukuran noktah meyusut. Jika perkembangan ini sudah sedemikian 
lanjut hingga lumen menjadi sangat sempit dan noktah kecil sehingga hampir tak 
dapat melewatkan zat-zat, maka terbentuk serat. Semakin kompleks suatu xilem 
semakin sedikit trakeidnya, karena fungsi ganda trakeid yaitu sebagai penyalur dan 
sebagai penguat diambil alih oleh dua macam alat yang khusus untuk masing-
masing fungsi tadi, yaitu trakea (pembuluh kayu) untuk fungsi penyalur dan serat 
untuk fungsi penguat. 

• Parenkim xilem 
 Sel-sel parenkim merupakan komponen yang biasa di dalam xilem 

kebanyakan tumbuhan. Dalam xilem sekunder sel-sel parenkim biasanya berbentuk 
memanjang disusun berjalur-jalur vertikel dan dinamakan parenkima xilem atau 
parenkim kayu. Sel-sel parenkima yang disusun radial di dalam dan 
menghubungkan dengan korteks disebut jari-jari empulur. 

b.  Floem 
Seperti xilem, floem juga adalah jaringan kompleks. Floem dapat terdiri dari 

berbagai macam jaringan. Floem paku-pakuan mengandung sel-sel tapis dan sel 
parenkim. Pada floem Gymnospermae terdapat sel-sel tapis, parenkim dan serat-
serat. Floem Angispermae dapat mengandung lebih banyak lagi macam pemyusun 
jaringan yakni pembuluh tapis, sel-sel pengiring, parenkim floem, serta-serta, sel batu, 
pembuluh lateks dan lain sebagainya. 

• Sel tapis dan pembuluh tapis 
 Pada dasarnya struktur dan fungsi sel tapis dan pembuluh tapis adalah sama. 

Sel tapis dan sel-sel pada pembuluh adalah sel hidup berbentuk memanjang dan 
dengan dinding sel tapis dari selulosa. Di tengah terdapat vakuola dan sitoplasma 
yang merupakan lapisan tipis di tepi. Pada keadaan dewasa tidak terdapat nukleus. 
Pada dinding di dapatkan perforasi (pori-pori) yang letaknya berkelompok. 
Sekelompok pori disebut daerah tapis. Beda sel tapis dan pembuluh tapis: 
1. Daerah tapis pada sel tapis terdapat pada seluruh dindingnya. Daerah tapis 

pada pembuluh tapis terdapat pada dinding penyekatnya. Penyekatnya disebut 
plat tapis (papan tapis). 

2. Sel tapis letaknya tak teratur. Pembuluh tapis tersusun dalam barisan lurus. 
3. Pori sel tapis halus, pori pembuluh tapis besar 
4. Sel tapis terdapat pada tumbuhan rendah sedangkan pembuluh tapis pada 

tumbuhan tinggi 

• Sel pengiring (Pengantar) 
 Pada umumnya pada tanaman angiospermae, disetiap pembuluh tapis 

terdapat sebuah sel parenkima yang disebut sel pengiring. Sel pengiring dengan 
sel komponen pembuluh tapis disampingnya merupakan sel saudara, artinya 
keduanya berasal dari sel induk yang sama. Dalam perkembangannya salah satu 
dari sel anakan akan membesar ke samping, kehilangan nukleus dan menjadi sel 
komponen pembuluh tapis. Sel anakan lainnya tetap kecil sehingga sitoplasmanya 
padat, tetapi memiliki nukleus dan menjadi sel pengiring. Kedua sel tersebut 
bersama-sama tumbuh memanjang sehingga sel komponen pembuluh tapis sama 
panjangnya dengan sel pengiring di sampingnya. Tetapi kadang-kadang sel 
pengiring membagi diri secara transversal, sehingga dari satu sel pengiring untuk 
satu pembuluh tapis menjadi beberapa sel pengiring yang pendek di samping satu 
sel komponen pembuluh tapis. Walaupun sel pengiring itu tetap mempunyai 
nukleus yang relatif besar, tetap mempunyai sitoplasma padat, tetapi bilamana 
pembuluh tapisnya mati maka sel pengiring juga mati. 

• Sel Albumin 
 Dianggap kaya akan albumin karena memiliki afinitas besar terhadap 

pewarna protein. Sel albumin terdapat pada Pinaceae tertentu dan biasanya 



terletak berdekatan dengan sel tapis  sehingga diduga memiliki fungsi yang sama 
dengan sel pengantar bagi komponen pembuluh tapis di angiospermae. 

• Parenkim Floem 
 Terdiri atas sel-sel hidup berisi makanan cadangan atau kristal. 

• Serat floem atau sklereid 
Seringkali terdapat dalam floem. Sel-sel ini  berlaku sebagai pengokoh 

dengan dinding yang berlignin. 
 

3. Alat dan Bahan 
a. Alat : Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 

   Tabung reaksi kecil 
b. Bahan :   Batang Jagung (Zea mays), batang labu (Sechium edule), kayu Pinus, 

     kayu tilia 
 

4. Prosedur Kerja 
a. Preparat sayatan melintang awetan batang Zae mays (jagung) 

Buatlah sayatan melintang dari awetan batang jagung. Letakkan diatas gelas 
objek dan ditambahkan 1-2 tetes air. Diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 
lemah (10X). Setelah selesai mengamati seluruh penampang batang jagung, pusatkan 
pengamatan pada satu berkas pembuluh (pilih yang paling jelas). Berkas pembuluh 
pada batang jagung bertipe kolateral. Perhatikan struktur jaringan yang menyusun 
xilem dam floem seperti: protoxilem, metaxilem, protofloem, serat, sel pengiring dll.  
Amati adanya ruangan oksigen. Penebalan cincin dari pembuluh cincin biasanya 
tampak menggantung dan menempel pada dinding ruang tersebut.  Gambar semua 
bagian-bagian berkas pembuluh yang terlihat. 

b. Preparat sayatan melintang dan membujur batang Sechium edule (batang labu) 
Buatlah preparat sayatan melintang dari batang labu (Sechium edule). Letakkan 

diatas gelas objek dan ditambahkan 1-2 tetes air. Diamati dibawah mikroskop dengan 
pembesaran lemah (10X). Amati seluruh penampang batang. Setelah itu akan terlihat 
gambaran bagaimana letak susunan berkas pembuluhnya (tersebar atau teratur).   
Gambar berkas pembuluh dengan semua bagian-bagiannya yang teramati. Buatlah 
sayatan membujur batang (melalui sayatan ini anda akan melihat struktur dinding dari 
jaringan-jaringan pembuluh xilem saluran tapis dan sel pengiring). Gambarkan xilem 
dan floem pada penampang melintang dan membujur 

c. Preparat awetan sayatan melintang, radial dan tangensial kayu Pinus 
Buatlah sayatan melintang, radial dan tangensial dari kayu pinus. Letakkan 

diatas gelas objek dan ditambahkan 1-2 tetes air. Diamati dibawah mikroskop dengan 
pembesaran lemah (10X). Amati dan gambar bagian yang dikenali 

d. Preparat awetan maserasi kayu Tilia 
Buat preparat maserasi dari kayu Tilia. Letakkan diatas gelas objek dan 

ditambahkan 1-2 tetes air. Diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar sel-sel penyusun xilem yang terpisah satu sama lainnya. 
Amati dan gambar elemen-elemen kayu yang dapat anda temukan. 



  

PEROBAAN VI 
MORFOLOGI DAN ANATOMI DAUN 

 

1. Tujuan Percobaan 
a.  Mengenal berbagai macam bentuk tangkai daun, helaian daun, ujung daun, pangkal 

daun, susunan tulang daun, tepi daun, daging daun dan permukaan daun 
b. Membedakan daun lengkap dan daun tidak lengkap 
d. Mengamati perbedaan anatomi daun dikotil dan monokotil 
e. Mengenal letak dan tipe stomata 

 
2. Landasan Teori 

A. Morfologi Daun 
Daun merupakan bagian dari tanaman yang tepenting yang digunakan sebagai 

tempat fotosintesis, pengambilan zat-zat makanan, transpirasi dan respirasi. Daun 
lengkap memiliki bagian-bagian daun sebagai berikut lamina atau helaian daun, petiolus 
atau tangkai daun dan vagina atau upih daun/pelepah daun. Sedangkan daun tidak 
lengkap adalah daun yang tidak memiliki salah satu diantara ketiga bagian daun lengkap 
tersebut diatas ,misalnya suatu daun yang hanya terdiri atas petiolus dan lamina 
saja,ataukah hanya terdiri atas vagina dan lamina saja. 

Tangkai daun (petiolus) berbeda-beda menurut jenis tumbuhannya, bahkan pada 
suatu tumbuhan ukuran dan bentuknya dapat berbeda. Umumnya tangkai daun berbentuk 
silindris dengan sisi atas agak pipih dan menebal pada pangkalnya. Jika dilihat pada 
penampang melintangnya dapat kita jumpai berbagai bentuk tangkai daun. 

Helaian daun merupakan bagian daun yang terpenting dan menarik perhatian, maka 
suatu sifat yang sesungguhnya hanya berlaku untuk helaian disebut juga sebagai sifat 
daunnya. Contohnya jika kita mengatakan daun mangga  bangun jorong,sesuangguhnya 
itu bukan daun melainkan helaiannya. Ciri-ciri daun tersebut seharusnya disebut sebagai 
ciri helaian daun. Ciri-ciri daun pada suatu jenis tumbuhan adalah sama satu sama 
lain,terutama bentuk dan bangun helaian daunnya. Kalau ada perbedaan, maka biasanya 
hanya mengenai bentuk,ukuran dan warnanya.  

Dari sekian macam bentuk daun yang dapat kita jumpai masing-masing memikili ciri 
Bentuk ujung daun (apex folii) terdiri atas runcing (acutus), meruncing (acuminatus), 
tumpul (obtusus), membulat (rotundatus), rompang (truncatus), tebelah (retusus), berduri 
(mucronatus). 

Bentuk-bentuk ujung daun yang kita amati dapat pula diberlakukan untuk pangkal 
daun. Adapun bentuk pangkal daun yaitu  : runcing (acutus), meruncing (acuminatus), 
tumpul (obtusus), membulat (rotundatus), rompang (truncatus), belekuk (emerginatus). 

Tulang-tulang daun berdasarkan besar kecilnya dapat dibedakan atas 3 macam yaitu: 
Costa (ibu tulang daun) adalah tulang yang biasanya terbesar dan merupakan terusan 
tangkai daun, terdapat ditengah-tengah membujur dan membelah daun. Oleh tulang ini 
umumnya daun dibagi menjadi dua bagian yang setangkup. Adapula daun tumbuhan tidak 
mempunyai ibu tulang tadi tepat ditengah helaian, sehingga kedua bagian dikanan kiri ibu 
tulang daun menjadi tidak setangkup. Adapula daun yang memperlihatkan beberapa 
tulang yang besar yang umumnya muncul pada ujung tangkai daun. Nervus lateralis 
(tulang-tulang cabang) yakni tulang-tulang yang lebih kecil daripada ibu tulang dan 
berpangkal pada ibu tulang tadi atau cabang-cabang tulang ini. Vena (urat-urat daun), 
sesungguhnya adalah tulang-tulang cabang pula tetapi yang kecil dan lembut dan satu 
sama lain beserta tulang-tulang yang lebih besar membentuk susunan seperti jala. 
.Melihat arah tulang-tulang cabang yang besar pada helaian daun maka dapat 
membedakan 4 macam susunan tulang daun yaitu: menyirip (penninervis), menjari 
(palminervis), melengkung (servinervis), sejajar (rectinervis). 

Tepi daun dibedakan atas 2 macam yaitu rata (interger) dan bertoreh (divisus). 
Bertoreh dbagi menjadi bergeigi (serratus), begerigi ganda (biserratus), begigi (dentatus), 
beringgit (crenatus), beombak (repandus). 



  

Tata letak daun pada batang (phillotaksis) meliputi daun tersebar (folia sparsa), roset 
akar, roset batang, daun behadapan bersilang (folia oppositae), daun berhadapan dan 
daun berkarang (folia verticillata). 
B. Anatomi Daun 

Variasi struktur daun Angiospermae sedikit banyak ada hubungannya dengan  
habitatnya dan dapat dipakai sebagai ciri tipe ekologi tumbuhan tersebut, seperti mesofit 
(tumbuhan yang hidup tidak terlampau basah atau terlampau  kering), hidrofit (tumbuhan 
hidup di air) dan xerofit (tumbuhan yang hidup ditempat yang kering atau kekurangan air). 
Namun demikian perbedaan sering tidak begitu nyata, daun-daun sering memperlihatkan 
ciri-ciri kombinasi dari berbagai tipe ekologi. Terlepas dari bentuk maupun ukuran, semua 
daun memiliki komposisi jaringan yang sama yaitu : epidermis, mesofil dan berkas 
pembuluh (tulang daun). 
A. Epidermis  

Seperti halnya pada batang, epidermis pada daun tersusun rapat dan dilapisi 
kutikula yang mengurangi hilangnya air karena transpirasi. Stomata didapati dikedua 
belah sisi daun tetapi umumnya disisi sebelah bawah didapati lebih banyak stoma. 
Pada daun hidrofit yang daunnya mengapung dipermukaan air, stomata didapati di sisi 
sebelah atas saja, sedangkan daun-daun yang ada didalam ait tanpa stoma sama 
sekali. Pada sejumlah besar tumbuhan xerofit, stoma berada ditempat lekukan, 
terbenam kedalam permukaan daun. Pada tempat lekukan ini sering juga didapati 
rambut-rambut epidermis. Rambut epidermis atau trikoma sering juga didapati dikedua 
belah sisi daun. Rambut-rambut epidermis yang lebat mengurangi hilangnnya air dari 
daun. 

B. Mesofil  
Mesofil berfungsi khusus untuk fotosintesis. Terdiri dari sistem jaringan dengan 

ruang-ruang antar sel yang besar, yang berhubungan dengan atmosfer luar melalui 
stoma. Ruang antar sel membantu pertukaran gas yang cepat, suatu faktor yang 
penting untuk efisiensi fotosintesis. Pada tumbuhan mesofit, mesofilnya mengalami 
diferensiasi menjadi palisade berbentuk panjang tegak lurus permukaan daun dan 
parenkim bunga karang berbentuk tidak teratur. Meskipun jaringan pagar nampaknya 
padat dan rapat namun dinding-dinding vertikaslnya dapat berhubungan dengan 
ruang-ruang antar sel pada jaringan bunga karang, oleh karena itu sebagian besar 
proses fotosintesis berlangsung pada jaringan palisade. 

Umumnya parenkim palisade didapati pada sisi atas daun dan bunga karang di 
sebelah bawahnya. Pada jenis tumbuhan seperti jagung dan rumputan lainnya, sel-sel 
mesofil bentuknya serupa, tidak ada perbedaan antara jaringan palisade dan bunga 
karang. 

C. Berkas Pembuluh  
Mesofil daun ditembusi oleh sistem berkas pembuluh atau tulang daun yang 

berhubungan dengan sistem pembuluh pada batang. Tulang daun terdiri dari xilem 
dan floem yang umunya merupakan jaringan primer. Tulang daun tengah dan 
beberapa tulang daun yang besar pada daun dikotil seringkali memiliki pertumbuhan 
sekunder. Pada ujung-ujung tulang daun tumbuhan dikotil seringkali disusun hanya 
oleh jaringan trakeid, namun demikian unsur floem dan xilem yang lain sering didapati. 
Umumnya xilem didapati pada sisi sebelah atas daun dan floem pada sisi sebelah 
bawah. 

 
 

3. Alat dan Bahan 
a. Alat : Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 

          Tabung reaksi kecil 
b.  Bahan :  1.  Daun Pinang  (Arecacatechu L).  

               2.  Daun Talas (Calocasia esculenta) 
 3.  Pepaya (Carica papaya) tangkai daun bulat dan berongga 
 4.  Jeruk (Citrus sp) tangkai daun yang bersayap 



  

 5.  Pisang (Musa paradisiaca L) tangkai yang setengah lingkar 
 6.  Jarak pagar (Ricinus communis L.) bangun daun bentuk perisai 
 7.  Srikaya (Annona muricata L.) bangun daun bentuk memanjang 
 8.  Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) bangun segitiga 
 9.  Capsicum frutescens L. Bangun bulat telur 
 10  Daun waru (Hibiscus tiliaceus L.) bentuk jantung       
 11.  Daun tapak kuda (Centella asiatica Urb.) bangun ginjal 
 12.  Jagung (Zea mays) bangun pita 
 13.  Pinus (Pinus merkusii) bangun jarum 
 14.  Mangga (Mangivera indica L.) tulang daun menyirip 
 15.  Kapas (Gossypium sp.) tulang daun menjari 
 16.  Genjer (Limnocharis flava Buch) tulang daun melengkung 
 17.  Padi (Oryza sativa L.) tulang daun sejajar 
 18. Lantana camara L.,(tepi daun bergerigi), 
 19. Beluntas (Plucea indica L.) ,(tepi daun bergigi) 
 20.  Terong (Solanum melongena L.) tepi daun berlekuk menyirip 
 21.  Nangka (Artocarpus communis) tepi daun bercangap menjari 
 22.  Lidah buaya (Aloe vera) daun berdaging  
 23.  Jambu biji (Psidium guajava L.),permukaan daun berkerut  
 24.  Tembakau (Nicotiana tabacum) (permukaan daun pilosus) 
 24.  Pinang (Areca catechu L.) daun lengkap 
 25. (Colotropis gigantean R.) daun duduk 
 26.  Jagung (Zea mays) anatomi tumbuhan monokotil 
 27. Pinus (Pinus merkusii) anatomi tumbuhan dikotil 
 28.  Sirih (Piper betle) (Anatomi) tipe stomata diasitik 

4. Prosedur Kerja  
Morfologi 

Ambillah setiap bahan dari pohonnya dan usahakan jangan sampai merusak 
bagian daun. Pisahkan satu helaian daun dari batangnya dengan menggunakan pisau 
atau menarik daun tersebut secara perlahan-lahan. Amati bagian-bagian daun tersebut 
mulai dari bagian atas sampai bawah daun. Semua daun yang melekat pada ibu tulang 
daun secara keseluruhan itulah disebut dengan lamina. Bagian antara vagina dengan 
lamina adalah petiolus. Gambarlah bagian-bagian tersebut secara utuh. Berikan garis 
arah kode yang menunjukkan lamina,petioles dan vagina sehingga jelas batasnya antara 
ketiga bagian tersebut. 
Anatomi  
a. Preparat awetan daun Zea mays (jagung) 

Buat sayatan melintang dari daun jagung. Letakkan diatas gelas objek dan 
ditambahkan air 1-2 tetes. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar bentuk sel yang dikenali (Epidermis besar-besar pada 
epidermis yang adaksial sering didapati sel buliform. Sel buliform diduga berfungsi 
untuk mengatur, menggulung dan membuka kembali daun apabila kekeringan. Mesofil 
pada daun jagung tidak mengalami diferensiasi menjadi jaringan bunga karang dan 
jaringan palisade. Seluruh mesofil terdiri dari sel-sel yang hampir sama bentuknya. Hal 
ini umumnya terdapat pada daun Graminae. Terdapat satu lapis deretan sel parenkim 
berdinding tipis mengelilingi berkas pembuluh, disebut seludang berkas pembuluh). 

b. Preparat awetan daun Pinus merkusii 
Ambil preparat awetan dari daun Pinus merkusii. Letakkan diatas gelas objek 

dan ditambahkan air 1-2 tetes. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar bentuk sel yang dikenali (daun Pinus merkusii yang memiliki 
bentuk daun seperti jarum.  



  

PEROBAAN VII 
MORFOLOGI DAN ANATOMI BATANG 

 

1. Tujuan  Percobaan 
a.  Mengamati bentuk, arah tumbuh dan percabangan pada batang 
b. Mengamati tipe-tipe bekas pembuluh pada batang dan tipe kedudukan xilem terhadap 

floem. 
 

2. Landasan Teori 
A. Morfologi Batang 
 Batang merupakan bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung bagian 
tumbuhan yang ada diatas tanah, memperluas bidang asimilasi, jalan pengangkutan air, 
zat hara dan hasil asimilasi serta digunakan sebagai tempat penimbunan cadangan 
makanan. 
 Berdasarkan ada tidaknya batang tumbuhan dibedakan atas : 
1. Tumbuhan tidak berbatang (planta acaulis) 
2. Tumbuhan yang jelas berbatang : batang basah (herbaceus), batang bekayu 
(lignosus), batang rumput (calmus) dan  batang mendong (calamus). 
 Permukaan batang terdiri atas : licin (laevis), berusuk (costatus), beralur 
(sulcatus) dan bersayap (alatus). Arah tumbuh batang : tegak lurus (erectus), 
menggantung (dependens), berbaring (humifusus), menjalar/merayap (repens), serong 
keatas/condong (ascendens), menganguk (nutans), memanjat (scendens), membelit 
(volubilis). 
 Percabangan pada batang meliputi percabangan monopodial, simpodial dan 
menggarpu (dikotom). Bentuk batang terdiri dari bulat (teres), bersegi (angularis) : 
segitiga (triangularis) dan segiempat (quadrangularis), pipih (kladia) : filokladia 
(filokladium) dan kladodia (kladodium). 
B. Anatomi Batang 

Jaringan pada batang terdiri atas : 
1.  Jaringan dermal (epidermis) 
 Pada  jaringan ini terdapat trikoma, kutikula dan dinding sel. Pada tumbuhan dkotil 

 terdiri atas periderm, sel gabus dan lentisel. 
2. Jaringan dasar (korteks) 
 Pada jaringan ini tersusun atas parenkim 
3. Jaringan pembuluh (vaskuler)  
 Pada jaringan ini terdiri atas xilem (protoxilem dan metaxilem) dan floem (primer 

dan sekunder), empulur dan perikambium/perisikel. 
4. Jaringan penunjang (sklerenkim) 
 Jaringan ini merupakan jaringan sederhana karena hanya memiliki satu sel. Sel-sel 

ini akan berkembang dari meristem dasar dan mengisi ruang antara epidermis dan 
bekas pembuluh.  
Pada saat pembentukan ikatan pembuluh, apabila seluruh prokambium 

terdiferensiasi semua maka ikatan pembuluh seperti itu disebut ikatan pembuluh 
tertutup. Tetapi apabila pada ikatan pembuluh masih terdapat sisa prokambium yang 
kemudian terdiferensiasi menjadi kambium pembuluh maka disebut ikatan pembuluh 
terbuka. Tipe-tipe ikatan pembuluh dapat dibedakan berdasarkan susunan floem dan 
xilem adalah sebagai berikut: 
a. Ikatan pembuluh kolateral : xilem terbentuk secara endarch, di sebelah luar xilem 

terdapat berkas floem yang terbentuk dari luar ke dalam. Tipe ini banyak terdapat 
pada tumbuhan. 

b. Ikatan pembuluh bikolateral : disebelah luar maupun sebelah dalam dari xilem 
terdapat berkas floem. 

c. Ikatan pembuluh radial : kelompok protoxilem berdampingan dengan kelompok 
protofloem dalam satu lingkaran. Tipe ikatan pembuluh ini terdapat pada akar. 



  

d. Ikatan pembuluh konsentris : 
1. Amfivasal : floem ditengah dikelilingi oleh xilem, misal:  Cordyline, Dracaena 
2. Amfikribal : xilem dikelilingi floem terdapat pada tumbuhan Pteridophyta. 

 
 
3. Alat dan Bahan 

a. Alat : Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 
          Tabung reaksi kecil 

b. Bahan : 1. Batang bambu (Bambusa sp.) (Morfologi) 
  2. Batang Rumput teki (Cypeus rotundus) (Morfologi) 
  3. Batang (Opuntia vulgaris) (Morfologi) 
  4. Batang Jagung (Zea mays) (Anatomi) 
  5. Batang Labu (Anatomi) 
  6. Batang Hibiscus sp. (Anatomi)      
 

4. Prosedur Kerja 
A. Morfologi Batang 
  Potong batang dari masing-masing obyek sepanjang 20 cm, usahakan 

potongannya menunjukkan bentuk asli dari batang tersebut. Gambar bentuk batang 
yang diamati dan beri keterangan 

B. Anatomi Batang 
1.  Preparat melintang batang Zea mays (batang jagung) awetan. 

 Buat sayatan melintang dari batag jagung. Letakkan diatas gelas objek dan 
ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar sel yang dikenali (perhatikan kedudukan setiap berkas 
jaringan pembuluh yang tersebar di seluruh penampang batang. Kedudukan 
semacam ini khas pada batang monokotil). 

2.  Preparat melintang batang Sechium edule (batang labu) awetan 
 Buat sayatan melintang dari batang labu. Letakkan diatas gelas objek dan 
ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran lemah 
(10X). Amati dan gambar sel yang dikenali (amati sistem pembuluh yang berupa 
cincin terputus. Tunjukkan bagian-bagian batang bertipe bikolateral tersebut 
(epidermis, korteks, floem eksternal, kambium pembuluh eksternal, xilem, kambium 
internal, floem interenal, empulur. 

3.  Preparat melintang batang Hibiscus sp. awetan 
 Buat sayatan melintang dari batang Hibiscus sp. Letakkan diatas gelas objek 
dan ditambahkan 1-2 tetes air. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran 
lemah (10X). Amati dan gambar sel yang dikenali (amati sistem pembuluh 
kolateral).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

PERCOBAAN VIII 
MORFOLOGI DAN ANATOMI AKAR 

1. Tujuan Percobaan 
a. Mengenal bagian-bagian akar dan sistem perakaran  
b. Mengamati jaringan dan tipe berkas pembuluh pada akar. 

 
2. Landasan Teori 

A. Morfologi Akar 
  Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang befungsi untuk memperkuat 

berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat hara dalam tanah dan menyalurkan 
keseluruh bagian tumbuhan dan sebaga tempat cadangan makanan. 

  Bagian-bagian akar terdiri atas : leher akar (collum), ujung akar (apex radicis), 
batang akar (corpus radicis), cabang-cabang akar (radix lateralis), serabut akar (fibrilla 
radicis), rambut-rambut akar (pillus radicalis) dan tudung akar (caliptra) 

  Sistem perakaran dibedakan atas :  
 1. Akar tunggang (radix primaria) terdiri atas : 
  a. Akar tunggang yang sedikit atau tidak bercabang : bentuk tombak (fusiformis), 

  bentuk gasing (napiformis) dan bentuk benang (filiformis) 
  b.  Akar tunggang bercabang (ramosus) 
 2.  Akar serabut (radix adventicia) terdiri atas : 
  a. Akar serabut kecil bebentuk benang 
  b. Akar serabut kaku keras dan cukup besar seperti tambang 
  c. Akar serabut besar hampir sebesar lengan 
B. Anatomi Akar 

Terdapat perbedaan baik secara morfologi maupun secara anatomi antara akar 
dan batang. Secara morfologi, akar tidak memiliki daun, makan dengan sendirinya 
akar juga tidak memiliki buku-buku tempat melekatnya daun. Secara anatomi terdapat 
perbedaan antara akar dan batang. Yang paling jelas mencolok adalah perbedaan 
dalam susunan pembuluh xilem dan floem. Pada batang susunan pembuluh xilem dan 
floem terletak dalam berkas pembuluh kolateral atau ampivasal. Pada akar susunan 
xilem dan floem tidak terletak berkumpul dalam berkas tetapi terpisah, terletak 
berselang-seling. 

Seperti pada batang, struktur anatomi akar dapat dibedakan menjadi : epidermis, 
korteks dan silinder pusat. 
1.  Epidermis 

Umumnya epidermis pada akar bersifat uniserat. Hanya pada beberapa 
kelompok tumbuhan seperti anggrek dan epifit epidermisnya multiserat. Pada akar 
muda terdapat banyak rambut akar. 

2. Korteks Akar 
  Seperti batang maka korteks akar sebagian besar terdiri dari parenkima. 

Pada akar Dikotil dan Gymnospermae yang sudah tua, korteks akar mengelupas 
karena terjadinya pertumbuhan sekunder. Jika dibandingkan dengan batang, 
korteks akar lebih besar, karena itu banyak berperan sebagai tempat cadangan 
makanan. Bagian paling dalam dari korteks adalah endodermis. Endodermis 
mudah dikenali, meskipun umumnya hanya satu lapis. Hal ini disebabkan karena 
endodermis mempunyai dinding khusus yang mudah terlihat dibawah mikroskop. 

 
3. Silinder Pusat 

Batas-batas silinder pusat pada akar mudah dikenali karena jaringan 
endodermis pada akar berkembang dengan sempurna. Pada batang, endodermis 
tidak berkembang dengan sempurna sehingga sulit menentukan batas silinder 
pusat. Lapisan paling luar silinder pusat disebut perisikel yang biasa terdiri dari satu 
lapisan sel atau lebih. Yang perlu diamati pada silinder pusat akar adalah susunan 
xilem dan floem primernya. Xilem merupakan satuan yang terpisah dari floem. Baik 



  

floem maupun xilem,berada ditepian silinder pembuluh. Xilem dapat meluas 
kedalam sampai ke pusat akar membentuk bentukan batang. Pada  monokotil xilem 
tidak berkembang sampai pusat batang sehingga dipusat batang ditempati oleh 
jaringan empulur. Jumlah kelompok xilem pada akar dapat satu, tiga dst disebut 
juga monork,diark,triak,jika jumlahnya banyak disebut poliark. 

3. Alat dan Bahan 
a. Alat :  Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 

  Tabung reaksi kecil 
b. Bahan  :  1.  Akar bawang merah (Allium cepa) (Morfologi dan Anatomi) 

  2.  Akar anggrek epifit (Dendrobium sp.) (Morfologi dan Anatomi) 
  3.  Wortel (Daucus carota) (Morfologi) 
  4.  Bengkoang (Pachyrricus sp.) (Morfologi) 
  5.  Kecambah kacang hijau (toge) (Anatomi)  
  6. Akar jagung (Anatomi) 

4.  Prosedur Kerja  
 A. Morfologi Akar 
   Ambil akar tanaman dengan menggunakan sekop, kemudian cuci bersih dengan 

menggunakan air hingga tanah yang melekat dari akar larut dalam air. Amati akar 
tersebut secara berurutan mula dari pangkal akar. Gambar bagian akar secara 
lengkap dan bei keterangan 

 B. Anatomi Akar 
 1.  Kecambah kacang hijau (toge) 
   Gambar kecambah tersebut dengan menunjukkan akar primer (radikula), 

rambut-rambut akar, akar cabang, hipokotil, pucuk,kotiledon. Dengan perbesaran 
kuat pada mikroskop diseksi, gambarlah sebuah rambut akar yang terdiri atas 
sebuah sel dengan menunjukkan intinya. Buat penampang melintang akar kacang 
hijau dalam anilin sulfat dan hitung jumlah kelompok protoxilemnya. 

 2.  Preparat sayatan melintang akar jagung (Zea mays) 
Buatlah sayatan melintang akar jagung. Letakkan diatas objek gelas dan 

ditambahkan dengan medium anilin sulfat. Amati di bawah mikroskop. Amati dan 
gambar jaringan-jaringan lainnya seperti perisikel, endodermis, xilem, floem dan 
lain-lain.  Perhatikan sistem pembuluh yang bersifat poliark. 

3.  Preparat sayatan melintang akar udara anggrek epifit (Dendrobium sp) 
 Buatlah sayatan melintang dari akar udara anggrek. Letakkan diatas gelas 
objek dan ditambahkan 1-2 tetes medium analin sulfat. Amati dibawah mikroskop. 
Amati dan gambar jaringan yang dikenali (Permukaan luar dilapisi oleh epidermis 
yang bersifat multiserat, seringkali mengalami spesialisasi membentuk velamen. 
Velamen berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Endodermis terdapat di 
sebelah dalam velamen, mempunyai dinding yang sangat tebal. agar pertukaran 
zat tetap berlangsung maka terdapat beberapa sel endodermis yang dindingnya 
tidak mengalami penebalan. Amati dan gambarlah bagian akar udara anggrek epifit 
secara lengkap). 
 

4.  Preparat sayatan melintang akar bawang merah (Allium cepa) 
 Buatlah sayatan melintang dari akar bawang merah (Allium cepa). Letakkan 
diatas gelas objek da ditambahkan 1-2 tetes medium analin sulfat. Amati dibawah 
mikroskop. Amati dan gambarlah bagian akar secara lengkap.   



  

PEROBAAN IX 
MORFOLOGI DAN ANATOMI BUNGA 

 

1. Tujuan Percobaan  
a. Mengetahui bagian-bagian bunga 
b. Menentukan rumus bunga dan menggambar diagram bunga 
c. Mengamati jaringan penyusun pada bunga 

 
2. Landasan Teori 

A. Morfologi Bunga 
  Bagian-bagian bunga terdiri atas : tangkai bunga (pedicellus), dasar bunga 

(receptaculum), hiasan bunga (perianthyum) yang tediri atas kelopak (calix), tajuk 
bunga/mahkota bunga (corolla), alat eklamin jantan(androecium) dan kelamin betina 
(ginaecium). Berdasarkan bagian-bagian bunga dibedakan atas bunga lengkap/bunga 
sempurna (flos complectus) dan bunga tidak lengkap/bunga tidak sempurna (flos 
incomplectus) 

  Susunan bunga dapat dnyatakan dengan menggunakan rumus yang terdiri atas 
lambang-lambang, huruf-huruf dan angka-angka yang semuanya memberikan gambaran 
tentang sifat bunga serta bagian-bagian bunga  
  Adapun simbol-simbol untuk rumus bunga adalah : 
K = Kalix/calyx           = Simetris satu(zigomorph) 
A = Benang sari/androecium/alat jantan   *   = Simetris banyak (actinomorph) 
P = Perigonium/tenda bunga/tepala    
C = Corolla/tajuk/mahkota 
G = Putik/ginaecium/alat betina 

Diagram bunga adalah suatu gambar proyeksi pada bidang datar dari semua 
bagian bunga yang dipotong melintang, meliputi daun kelopak, tajuk bunga, benang sari 
dan putik dan juga bagian bunga lan yang masih ada.  
B. Anatomi Bunga 
  Bunga merupakan struktur reproduksi tumbuhan Angiospermae. Di dalam putik 
bunga terdapat bakal buah (ovarium) yang ada di dalamnya terdapat bakal biji (ovulum). 
Bakal biji (ovulum) yang tumbuh di plasenta pada bukul buah (ovarium) adalah tempat 
terjadinya megasporogenesis dan megagametogenesis. Pada bakal biji dapat dibedakan 
nuselus, satu atau dua integumen yang menutupi nuselus dan funikulus (tangkai biji). 
Pada proses pembuahan ganda, yang terjadi dalam kantung embrio di ovulum, sel telur 
dan kedua inti polar akan dibuahi oleh inti sperma.  
  Jaringan pada kelopak (sepala) dan mahkota (petala) yatu : 
a. Jaringan epidermis dengan dnding sel tipis, beromabk, dinding luar sel epidermis 

berpapilosa sehingga menjadikan petala menjad bercahaya. 
b. Jaringan mesofil (berupa parenkim bunga karang dan kromoplsa/pigmen dalam getah 

sel) 
c. jaringan pembuluh/berkas pembuluh tidak bekembang dengan bak, sehingga tidak 

bersklerenkim 
   tangkai bunga memiliki struktur seperti batang dengan bagian-bagian seperti 

serat. Benang sari biasanya terdiri dari dua ruang sari, berkas pengangkutan 
amfikribal, dnding arteri terdiri dari epidermis, endotesium dan tapetum, terdapat 
mikrosporadan jaringan konektivum. Putik terdiri dari bakal buah/ovariumyang 
tersusun atas parenkim, vaskular dan epidermis berkutikula, pada tangka putik/stilus 
dan kepala putik/stigma terdapat epidermis berpapila dan kutikula, stomata, parenkim 
berdinding tipis, cairan sekresi pada epidermis berupa kelenjar minyak, amilum dan 
asam amino, bakal biji (ovulum) terdiri dari funikulus dengan berkas pembuluh dan 
nuselus yang dikelilingi integumen.  

 
 



  

3. Alat dan Bahan 
a. Alat :  Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 

   Tabung reaksi kecil 
Bahan :  1. Solanum melongena L (Morfologi) 
  2. Bougainville aspectabilis (Morfologi) 
 3. Cocos nucifera L (Morfologi) 
 4. Canna indica Hort (Morfologi) 
 5. Clitoria ternatea L (Morfologi) 
 6. Antera lilium (Anatomi) 
 7.Ovarium lilium (Anatomi) 

 
4. Prosedur Kerja 

A. Morfologi Bunga 
 Petiklah bunga yang masih lengkap bagian-bagiannya dan usahakan supaya 
tidak terlalu layu hingga sampai saat pengamatan. Amati masing-masing bunga 
secara bergantian,bagian-bagian bunga yang terlalu kecil gunakan loupe atau 
mikroskop stereo 

B. Anatomi Bunga 
1.  Preparat awetan penampang melintang anthera Lilium 

Ambil preparat awetan dari penampang melintang anthera Lilium. Letakkan 
diatas objek gelas dan ditambahk 1-2 tetes air. Amati diatas mikroskop. Amati dan 
gambar bagan penampung melintang anthera dan detail satu sektornya, tunjukkan 
epidermis, endotesium, tapetum, stomium, polen, lokulus, tangkai sari.  

2. Preparat awetan penampang memanjang ovarium Lilium 
Ambil preparat awetan dari penampang memanjang ovarium Lilium. Letakkan 

diatas objek gelas dan ditambahk 1-2 tetes air. Amati diatas mikroskop. Amati dan 
Gambarkan ovarium Lilium dan detail satu sektornya. Tunjukkan dinding ovarium, 
plasenta, ovulum, nuselus, integumen luar, integumen dalam, funikulus. 
 



  

PERCOBAAN X 
MORFOLOGI DAN ANATOMI BUAH DAN BIJI 

 
1.  Tujuan Percobaan 

a. Menentukan bagian-bagian buah dan biji 
b. Membedakan buah sejati dan buah semu 
c. Mengamati organ dan jaringan penyusun pada buah dan biji 

2.  Landasan Teori 
 A. Morfologi Buah dan Biji 

Buah digolongkan menjadi : 
1. Buah sejati/buah sesungguhnya yatu buah yang terbentuk dari bakal buah atau 

terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur dan merupakan buah 
yang tidak terbungkus/buah telanjang (fructus nudus) 

2. Buah semu/buah tetutup yaitu buah yang tebentuk dari bakal buah beserta bagian-
bagian lain pada bunga dan menjadi bagian utama dari buah 

Penggolongan buah sejati : 
1. Buah sejati tunggal terdiri dari buah sejati kering dan buah sejati tunggal berdaging 
2. Buah sejati ganda terdiri dari buah kurung ganda, buah batu ganda, buah bumbung 

ganda dan buah buni ganda 
3. Buah sejati majemuk terdiri dari buah buni majemuk, buah batu majemuk dan buah 

kurung majemuk 
Penggolongan buah semu terdiri atas buah semu tunggal, buah semu ganda 

dan buah semu majemuk. Bagian-bagian bunga yang ikut tumbuh menjadi buah semu 
adalah : 
1. Tangkai bunga contohnya jambu  mente 
2. Dasar bunga bersama pada bunga majemuk contohnya bunga Lo 
3. Dasar bunga pada bunga tunggal contohnya Arbei 
4. Kelopak bunga contohnya ciplukan  
5. Tenda bunga atau tangkai bunga pada bunga majemuk contohnya nangka 

B. Morfologi Biji 
Bagi tumbuhan spermatophyta, biji merupakan alat perkembangbiakan utama. 

Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan didalamnya mengandung calon 
individu baru yatu lembaga.  

Bagian-bagian dari biji yatu : 
a.  Kulit biji (spermodermis) 
b.  Tali pusar (funiculus) 
c.  Inti biji (nukleus seminis) yang tediri dari lembaga (embrio) : akar lembaga, daun 

lembaga dan batang lembaga, dan putih lembaga (albumen) 
C. Anatomi Buah dan biji 

Bunga merupakan struktur reproduksi tumbuhan Angiospermae. Di dalam putik 

bunga terdapat bakal buah (ovarium) yang ada di dalamnya terdapat bakal biji 

(ovulum). Bakal biji (ovulum) yang tumbuh di plasenta pada bukul buah (ovarium) 

adalah tempat terjadinya megasporogenesis dan megagametogenesis. Pada bakal biji 

dapat dibedakan nuselus, satu atau dua integumen yang menutupi nuselus dan 

funikulus (tangkai biji). Pada proses pembuahan ganda, yang terjadi dalam kantung 

embrio di ovulum, sel telur dan kedua inti polar akan dibuahi oleh inti sperma. Sel telur 

yang dibuahi akan membentuk zigot, sedangkan inti polar yang telah dibuahi akan 

membentuk endosperm.  

Kebanyakan Angiospermae memiliki kepala sari tetrasporangiat, dengan dua ruang 

sari (lokulus) dalam setiap cuping kepala sari sehingga jumlah keseluruhannya empat. 

Lokulus-lokulus tersebut dihubungkan oleh jaringan steril yang disebut konektivum. Pada 

bagian tengah konektivum terdapat berkas pembuluh. Dinding antera terdiri dari 

beberapa lapisan sel yang merupakan turunan sel parietal primer, kecuali epidermis yang 



  

dalam perkembangannya hanya membelah dalam bidang antiklinal. Dua lapisan yang 

penting adalah andotesium, tepat dibawah epidermis dan tapetum, yang berbatasan 

dengan lokulus antera. Sel di antara kedua lapisan itu sering memipih karena tertekan 

lalu rusak. Membukanya antera sering dimulai pada celah atau stomium atau stomata 

yang tak berfungsi. Sel tapetum bersifat sekretori dan penuh sitoplasma padat. Isi sel 

tapetum diserap oleh butir serbuk sari (polen) yang berkembang dalam lokulus. 

Di dalam lokuluslah berlangsung mikrosprogenesis dan mikrogametogenesis. Butir 

polen yang masak dikelilingi oleh 2 lapis dinding yakni intin (dinding dalam, tipis) dan 

eksin (dinding luar, tebal dan keras). Butir polen sangat beragam baik bentuk, ukiran 

pada eksin ataupun ukurannya. Butir polen tumbuhan monokotil umumnya dengan satu 

aperatur sedangkan pada dikotil umumnya dengan tiga aperatur. Aperatur bentuknya 

beragam, ada yang berupa kerutan memanjang dengan posisi tegak lurus terhadap 

sumbu membujur di kutub butir polen (tipe sulkus), berupa kerutan memanjang dengan 

sudut tegak lurus bidang ekuator (tipe kolpa), berupa kerutan memanjang dengan arah 

berbeda dari kedua tipe di atas (tipe ruga) da aperatur berupa bulatan (tipe porus). Pada 

tumbuhan yang hidup d laut, butir polen berbentuk benang. Pada tumbuhan di mana 

proses penyerbukan dilakukan dengan perantara insekta, umumnya butir polen memiliki 

ukiran pada eksinnya. Ukuran polen sangat beragam mulai dari 2,5µm sampai mencapai 

lebih dari 200 µm (Mirabilis jalapa ± 250 µm) 

3.  Alat dan Bahan 

a. Alat :  Mikroskop, Gelas Objek, pinset, Gelas penutup, Beker glass, Pipet tetes, 
   Tabung reaksi kecil 
 b. Bahan :  1. Physalis minima L (Morfologi) 
   2. Fragrari avesca L. (Morfologi) 
   3. Artocarpus integra Merr. (Morfologi) 
   4. Mangifera indica L. (Morfologi) 
   5. Michelia campaca Bail. (Morfologi) 
   6. Pandanus tectorium Sol. (Morfologi) 
   7. Biji Ricinus communis (Anatomi) 
   8. Arachis hipogea (Morfologi dan Anatomi) 
4.  Prosedur Kerja 

A. Morfologi Buah dan Biji 
 Siapkan bahan yang telah ditentukan. Amati masing-masing buah lengkap.  

B. Anatomi Bunga 
1.  Preparat awetan penampang melintang anthera Lilium 

Ambil preparat awetan dari penampang melintang anthera Lilium. Letakkan 
diatas objek gelas dan ditambahk 1-2 tetes air. Amati diatas mikroskop. Amati dan 
gambar bagan penampung melintang anthera dan detail satu sektornya, tunjukkan 
epidermis, endotesium, tapetum, stomium, polen, lokulus, tangkai sari.  

 
 

2. Preparat awetan penampang memanjang ovarium Lilium 
Ambil preparat awetan dari penampang memanjang ovarium Lilium. Letakkan 

diatas objek gelas dan ditambahk 1-2 tetes air. Amati diatas mikroskop. Amati dan 
Gambarkan ovarium Lilium dan detail satu sektornya. Tunjukkan dinding ovarium, 
plasenta, ovulum, nuselus, integumen luar, integumen dalam, funiculus. 

 


