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ANATOMI DAN HISTOLOGI HEWAN DAN TUMBUHAN 
 

 

I. TUJUAN PRAKTIKUM 

 

 Setelah meyelesaikan praktikum, praktikan diharapkan dapat : 

1. Mengetahui beberapa sel hewan dan tumbuhan 

2. Mengetahui histologi beberapa organ hewan (hepar, usus, lien, otot, dll) 

3. Mengetahui Histologi beberapa jenis tumbuhan 

 

 

II. LANDASAN TEORITIS 

A.  SEL 

Ilmu yang mempelajari sel disebut sitologi, sedangkan ilmu yang mempelajari jaringan disebut 

histologi. Sel merupakan satuan unit terkecil dari kehidupan. Terdapat dua tipe dasar sel 

berdasarkan tingkatan organisasi bagian dalam dari sel, dari sudut pandang struktural dan 

fungsional yaitu tipe pertama  sel prokariotik (pro, sebelum: karyon:nukleus) yang terdapat 

pada bakteri dan ganggang biru.   panjangnya 1-5 milimikron), materi hereditasnya yaitu DNA 

yang tersebar dalam sel dan tidak tertutup oleh lapisan membran. Sel ini tidak memiliki histon 

(protein dasar spesifik) terikat pada DNA dan umumnya tidak memiliki organel bermembran. 

Tipe kedua yaitu sel eukariotik (eu:baik), yang merupakan karakteristik semua organisme, 

kecuali bakteri dan ganggang biru. Ukuran selnya lebih besar, dengan inti jelas yang diliputi oleh 

selaput inti 

 

Pada tumbuhan, DNA terdapat di dalam kromososm yang terdapat pada nukleus. Selain nukleus 

dalam kloroplas terdapat berbagai macam plastida. Kloroplas mengandung klorofil yang 

berfungsi dalam fotosintesis. Berbeda dengan kebanyakan sel hewan, pada protoplast sel 

tumbuhan terdapat bagian yang berisi cairan yaitu vakuola, dan cairan di dalamnya disebut 

cairan vakuola. 

 

Tonoplast adalah bagian sitoplasma yang membatasi cairan vakuola. Aktivitas sel dapat 

menghasilkan cadangan makanan dan bahan sisa yang dinamakan zat ergastik. Contoh zat 

ergastik adalah zat lemak, butir protein, tannin dan berbagai macam kristal. 

 

Susunan, Bentuk, dan Ukuran Sel  

Susunan sel yang teratur dihasilkan oleh pembelahan sel yang teratur pula yaitu dalam bidang 

pembelahan yang sama. Sekelompok sel dapat tersusun secara kompak atau dapat juga secara 

renggang (terdapat ruang antar sel). Ruang antar sel dibentuk oleh cara pemisahan dinding sel 

yang bersangkutan atau skizogen, tetapi dapat pula dengan larutnya beberapa sel yang asalnya 

menempati ruang antar sel itu yang dinamakan lisigen. 

 

Ukuran sel bervariasi. Sel parenkim memiliki diameter sepanjang 0.01 mm. Serat kayu dan serat 

floem Angiospermae sepanjang 1-3 mm, Gimnospermae sepanjang 2-8 mm. Serat yang amat 

panjang yaitu 20-250 mm terdapat pada Urticaceae dan monokotil tertentu. 

 

Perkembangan Sel  

Semua sel dibentuk oleh sel sebelumnya dengan caa pembelahan sel. Pada pembelahan 

tersebut dinding sel tidak langsung terlibat. Sel anak akan tumbuh sehingga mencapai ukuran 

sel induk. 

 

Pada tumbuhan terdapat tiga macam cara tumbuh sel sebagai berikut: 
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1. Pertumbhan meluncur 

Adalah peristiwa sewaktu proses tumbuh, yang terjadi peluncuaran dinding sel melalui dinding 

sel yang berhimpitan, sehingga terjadi daerah-daerah kontak baru pada sel tersebut dengan sel-

sel di dekatnya, yang tadinya tidak berhubungan sama sekali. Contoh yaitu pembentukan 

pemula kambium, ketika keliling lingkaran kambium pembuluh bertambah. 

2. Pertumbuhan intrusif 

Adalah perluasan secara berbeda (diferensial) dari dinding sel. Pertumbuhan ukuran dinding 

terjadi secara lokal, dimana arah tonjolan bagian sel yang baru bertambah, itu terjadi di antara 

dua sel berdekatan atau ke dalam ruang antar sel. 

3. Pertumbuhan Simplatis 

Adalah pertumbuhan dalam ukuran yang dialami oleh keseluruhan kelompok sel muda dengan 

penyesuaian dalam bentuk secara bersama. 

Ketiga cara tumbuh diatas terdapat pada tumbuhan. Pertumbuhan Simplatis ádalah khas bagi 

kelompok sel pada awal pertumbuhan. Perbedaan antara pertumbuhan meluncur dan intrusif 

menyangkut tarafnya saja. Perbedaan bergantung pada definisi tentang ujung sel. Bila hanya 

sebagain kecil pada ujung sel menjalani proses tumbuh dan memperoleh kontak baru dengan 

dinding sel lain, maka disebut tumbuh intrusive. 

 

STRUKTUR SEL TUMBUHAN 

Sel-sel tumbuhan dewasa berbeda satu dengan yang lainnya dalam ukuran, bentuk, struktur dan 

fungsinya, semua sel tumbuhan mempunyai persamaan dalam beberapa hal , yang terdiri dari: 1) 

Dinding sel, 2) Protoplas 3) Rongga yang disebut vakuola sel. 

 

1. Dinding sel tumbuhan 

 Memiliki struktur yang komplek dan dapat dibedakan atas : Lamela tengah, dinding primer 

dan dinding sel sekunder. Semua sel mempunyai lamela tengah dan dinding primer, sedangkan 

dinding sekunder hanya didapatkan pada sel-sel tipe tertentu. 

 

 Lamela tengah, merupakan lapisan perekat antar sel yang terdiri dari air dan zat-zat pectin 

bersifat koloid, plastis yang memungkinkan adanya gerakan-gerakan dan penyesuaian sebelum sel-

sel itu mencapai ukuran dan bentuk dewasa. 

 

 Dinding primer, adalah dinding pertama yang dibentuk pada waktu pembentukan sel baru, 

dibentuk hanya satu lapisan terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. 

 

 Dinding sekunder, dinding ini terdiri dari lapisan-lapisan. Sel ini terdiri dari slulosa, tidak 

dapat lagi menambah volume dan sukar kembali ke sifat embrionik. Sel ini berfungsi sebagai 

mekanik (penguat). Meskipun sel dikelilingi dinding primer, namun pada tempat-tempat tertentu 

terdapat benang-benang halus yang disebut plasmodesmata, sehingga dapat menghubungkan antar 

sel dan memudahkan berlalunya nutrisi ke dalam sel. Selama pembentukan dinding primer 

menimbulkan lekukan-lekukan yang disebut noktah. 

 

 Komponen utama dinding sel adalah selulosa, yang terdiri dari 10.000 unit glukosa yang 

terjalin berupa benang-benang yang disebut mikrofibril. Sedangkan unsur lainnya  pada dinding sel 

tertentu adalah lignin, suberin dan kitin.  

  

2. Protoplas 

 Nukleus/inti bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Di dalam nukleus 

terdapat kromosom yang berisi materi genetic (DNA). 
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Sitoplasma Fungsi utama kehidupan berlangsung di sitoplasma. Hampir seluruh kegiatan 

metabolisme berlangsung di dalam ruangan berisi cairan kental ini. Di dalam sitoplasma terdapat 

organe-organel yang melayang-layang dalam cairan kental (merupakan koloid, namun tidak 

homogen) yang disebut matriks 

 

Plastida merupakan organel sitoplasma terbesar dalam tumbuhan. Bentuk dan ukurannya 

bervariasi, namun umumnya berbentuk pining kecil bikonvek. Variasi plastida berdasarkan pada 

warnanya, yaitu leukoplas (tidak berwarna). Kloroplas (hijau) dan kromoplas (merah, jingga tua 

atau kuning).  

 

Leukoplas, terdapat dalam sel-sel yang tidak terkena sel matahari, seperti sel-sel yang terdapat 

dalam tanah. Fungsi leukoplas adalah pusat sintesis dan penyimpanan cadangan makanan 

seperti pati. 

 

Kloroplas, mengandung klorofil yaitu suatu campuran pigmen yang memberi warna hijau 

berfungsi unruk fotosintesis. Struktur kloroplas terdiri dari matriks berprotein tidak berwarna 

disebut stroma terbungkus oleh dua selaput yang berpasangan disebut lamella. Pada jarak yang 

tidak teratur, lamella melebar membentuk gelombang pipih disebut tilakoid. Tilakoid bertumpuk 

tumpuk membentuk struktur grana. Klorofil terletak dalam selaput tilakoid dan lamella 

antargrana. 

 

Kromoplas, mengandung pigmen-pigmen lain daripada klorofil dan menentukan timbulnya 

warna sebagian besar warna merah, jingga dan kuning. Pigmen-pigmen ini banyak didapatkan 

pada mahkota bunga, atau buah yang berwarna misalnya cabai merah. 

Mitokondria 

Ribosom 

Bahan Ergastik 

3. Vakuola 

Merupakan rongga dalam sel yang berisi larutan yang berisi bahan organik dan anorganik seperti 

cadangan makanan atau hasil sampingan metabolisme. Vakuola tidak berwarna 

 

STRUKTUR SEL HEWAN  

Nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar 

materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga 

integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel. 

 

Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah 

bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan 

vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol 

mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi 

biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. 

 

Mitokondria adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. organel ini 

paling penting karena di sinilah proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi 

atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup, dihasilkan dalam bentuk adenosina trifosfat. Dengan 

demikian, mitokondria adalah "pembangkit tenaga" bagi sel. 

 

Ribosom, ialah organel kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. 

 

Retikulum Endoplasmik sebagai perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk 

saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplsma. Lubang/saluran tersebut berfungsi 
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membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Terdapat dua 

daerah RE yang struktur dan fungsinya berbeda jelas, sekalipun tersambung, RE halus dan RE kasar. 

RE halus diberi nama demikian karena permukaan sitoplasmiknya tidak mempunyai ribosom. RE 

kasar tampak kasar melalui mikroskop elektron karena ribosom menonjol di permukaan sitoplasmik 

membran. Ribosom juga dilekatkan pada sisi sitoplasmik mem bran luar selubung nukleus yang 

bertemu dengan RE kasar.RE halus berfungsi dalam berbagai macam proses metabolisme, trmasuk 

sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun. Jadi fungsi RE adalah 

mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetic antara inti sel dengan sitoplasma. RE 

kasar berfungsi Mensintesis lemak dan kolesterol Aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan 

dengan fungsi ekskresi sel Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai 

pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10 

hingga 20 badan Golgi.Mikrotubula adalah organel sel ,di dalam sitoplasma semua sel eukariot, 

Mikrotubula terdiri dari molekul-molekul bulat protein globular yang disebut tubulin 

 

B. JARINGAN 

Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Beberapa 

jaringan terdiri atas satu macam sel dan ada yang terdiri dari beberapa macam sel. 

 

Selama proses evolusi sel-sel metazoa berangsur-angsur dimodifikasi dan dikhususkan sehingga 

menibgfkatkan efisiensi fungsi. Proses pengkhususan sel ini disebut diferensiasi sel.  

 

JARINGAN HEWAN 

 

Terdapat empat jaringan utama penyusun individu, yaitu jaringan epithelium, jaringan ikat, 

jaringan otot dan jaringan saraf 

 

Jaringan epitel terdiri atas satu atau banyak lapis sel, yang menutupi permukaan 

dalam dan luar suatu organ. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm, 

mesoderm atau endoderm. Di bagian tubuh luar, epitel ini membentuk lapisan pelindung, 

sedangkan pada bagian dalam tubuh, jaringan epitel terdapat disepanjang sisi organ.  

Jaringan ikat berfungsi untuk menunjang tubuh, dibentuk oleh sel-sel dalam jumlah sedikit. 

Jaringan ikat terdiri atas populasi sel yang tersebar di dalam matrik ekstraseluler.  

Secara embriologi, jaringan ikat berasal dari lapisan mesoderm. Se-sel tersebut mensistesis 

matriks, dengan anyaman serat yang tertanam di dalamnya 

 

Secara embriologi, jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Jaringan ini terdiri  atas sel-sel 

yang memanjang atau berbentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul 

miofibril. Pada vertebrata, secara tipikal mempunyai tiga jenis otot, yaitu  otot skelet (rangka), 

otot jantung (cardiac), dan otot polos 

 

JARINGAN TUMBUHAN 

Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada 

tumbuhan dan hewan berbeda. Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan antara lain: Jaringan 

meristem, jaringan parenkim, jaringan epidermis, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, 

jaringan xylem,dan jaringan floem. 

 

Jaringan Meristem  

Jaringan Meristem adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah (mitosis) serta belum 

berdifferensiasi. Ada beberapa macam jaringan meristem, antara lain :  

Titik tumbuh, terdapat pada ujung batang, meristem ini menyebabkan tumbuh memanjang atau 

disebut juga tumbuh primer. 
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Perisikel (perikambium) merupakan tempat tumbuhnya cabang-cabang akar. Letaknya antara 

korteks dan silinder pusat.  

Kambium fasikuler (kambium primer). Kambium ini terdapat di antara Xilem dan floem pada 

tumbuhan dikotil dan Gymnospermae. 

 

Kambium sekunder (kambium gabus/ kambium felogen), kambium ini terdapat padapermukaan 

batang atau akar yang pecah akibat pertumbuhan sekunder. Kambium gabus kea rah luar 

membentu sel gabus pengganti epidermis dank e arah dalam membentuk sel feloderm hidup. 

Kambium inilah yang menyebabkan terjadinya lingkar tahun pada tumbuhan. 

 

Jaringan Parenkim  

adalah jaringan yang selnya berdinding selulosa tipis yang berfungsi sebagai pengisi bagian 

tubuh tumbuhan. Ciri-ciri khas jaringan ini adalah sel-selnya berukuran besar, berdinding tipis 

dan susunannya renggang sehingga banyak ruang antar sel dan vakuolanya besar. Jaringan ini 

terletak Pada korteks dan empulur batang dan akar, pada buah, serta di antara Xilem dan floem. 

 

Jaringan Epidermis  

Jaringan Epidermis adalah jaringan yang terdapat pada tubuh sebelah luar. Jaringan epidermis 

tersusun atas sel-sel hidup berbentuk pipih selapis yang berderet rapat tanpa ruang antar sel. 

Jaringan epidermis umumnya tidak berklorofil, kecuali pada epidermis tumbuhan Bryophita dan 

Pterydophyta serta sekitar stomata. Fungsi jaringan epidermis antara lain :  

-Pelindung, tidak dapat ditembus air dari luar, kecuali akar yang muda. 

-Peresap air dan mineral pada akar yang muda. Oleh karena itu akar-akar   yang muda 

epidermisnya diperluas dengan tonjolan-tonjolan yang disebut bulu akar.  

-Untuk penguapan air yang berlebiha, bisa melalui evaporasi atau gutasi 

-Tempat difusi O2 dan CO2 sewaktu respirasi, terjadi pada epidermis yang permukaannya 

bergabus. 

 

Jaringan kolenkim 

Jaringan kolenkim adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel hidup yang memiliki selulosa tebal, 

penebalan yang utama terjadi pada sudut-sudutnya. Jaringan ini biasanya berkelompok 

membentu untaian atau silinder. Jaringan ini terletak pada bagian terluar batang dan urat daun. 

Fungsinya sebagai penyokong dan memperkuat organ. 

 

Jaringan Sklerenkim  

Jaringan Sklerenkim terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya 

mengalami penebalan. Letaknya adalah di bagian korteks, perisikel, serta di antara xylem dan 

floem. Sklerenkim ada dua jenis, yaitu berbentuk fiber (serat) misalnya rami, dan slereida pada 

kulit kacang atau kulit biji. Fungsi jaringan sklerenkim adalah sebagai alat penyokong dan 

pelindung. 

 

Jaringan Xilem  

Terdapat pada bagian kayu tanaman . fungsinya menyalurkan air dari akar menuju bagian atas 

tanaman. 

 

Jaringan Floem 

Terdapat bagian kulit kayu berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh 

bagian tumbuhan. 
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III. METODE KERJA 

Praktikum dilakukan secara berkelompok. Mahasiswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

terdiri atas 5-6 mahasiswa setiap kelompoknya. Setiap kelompok mempersiapkan preparat, 

mengamati, mencatat dan melakukan diskusi bersama asisten yang bertugas. Setelah 

praktikum selesai setiap praktikan mengumpulkan Lembar Kerja Praktikum(LK) yang telah 

bersisi gambar dan keterangan hasil pengamatan. 

 

3.1. ALAT DAN BAHAN 

Alat: 

Alat-alat yang digunakan untuk kegiatan pengamatan preparat dapat dipinjam dari 

petugas jaga praktikum. Alat yang harus dipoersiapkan adalah seperangkat anatomi set 

dan mikroskop. 

Bahan: 

Hewan: preparat otot/daging, hepar, limpa usus, tulang dan lain-lainnya. 

Tumbuhan: akar, batang dan daun beraneka tumbuh-tumbuhan. 

 

3.2. Langkah Kerja 

a. Amati bagian-bagian dari jaringan tumbuhan dan hewan. 

b. Pelajari bagian-bagian tersebut. 

c. Gambar bagian-bagian organ yang terlihat dan komunikasikan dengan para asisten. 

d. Lakukan diskusi dengan Asisten dan teman satu kelompok 

 

 

IV. EVALUASI 

1. Jelaskan perbedaan antara sel prokariot dan eukariot? 

2. Sebutkan perbedaan dasar antara sel hewan dan sel tumbuhan ? 

3. Sebutkan fungsi epitel? 

4. Sebutkan 3 jenis Epitel penutup? 

5. Apa yang dimaksud dengan heterophyli? 

 

 

 

 

”Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 

Orang-orang yang masih terus belajar,akan menjadi  

pemilik masa depan” 

 

- Mario Teguh - 

 

 


