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ANATOMI  DAN HISTOLOGI HEWAN DAN TUMBUHAN     

 
 
 
 

I.  TUJUAN PRAKTIKUM 
Setelah menyelesaikan praktikum, praktikan diharapkan dapat: 
a. Mengetahui beberapa sel hewan dan tumbuhan 
b. Mengetahui histologi beberapa organ hewan (hepar, usus, lien, otot dll) 
c.     Mengetahui histologi beberapa jenis tumbuhan 

 
 

II. LANDASAN TEORITIS  
 
A.  SEL 

Ilmu yang mempelajari sel disebut sitologi sedangkan yang mempelajari jaringan disebut 
histologi. Sel merupakan satuan terkecil atau paling sederhana dari kehidupan, 
meskipun tipe sel bermacam-macam, namun terdapat persamaan tertentu pada sifat-
sifat, bentuk dan fungsional yang lazim bagi kebanyakan sel. Perbedaan sel tumbuhan 
dan hewan dapat di lihat pada materi kuliah (dipelajari sendiri). 
 
Menurut tingkatan organisasi bagian dalam dari sel dikenal ada  dua tipe dasar sel yang 
berbeda dari sudut pandang struktural dan fungsional. Tipe pertama yaitu sel prokariotik 
(pro:sebelum; karyon: nukleus) . Biasanya didapatkan pada bakteri. Sel ini kecil 
(panjangnya 1 – 5 µm), morfologinya sederhana, materi heriditas yaitu asam 
deoksiribonukleat (DNA) tersebar dalam sel dan tidak tertutup oleh lapisan membran. 
Sel prokariot tidak memiliki histon (protein dasar spesifik) terikat pada DNA dan 
umumnya tidak memiliki terdapat organel bermembran. Organisme yang mempunyai 
sifat prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru. Tipe kedua adalah sel eukariotik (eu: 
baik),  yang merupakan karakteristik dari semua organisme, kecuali bakteri dan 
ganggang biru. Selnya lebih besar, dengan inti jelas yang diliputi oleh selaput inti. Histon 
berhubungan dengan materi genetik dan terdapat banyak organel berlapis membran di 
dalam sitoplasma. 
 
Pada tumbuhan DNA terdapat didalam kromosom yang dikelilingi membran nukleus. 
Selain nucleus dalam kloroplast terdapat berbagai macam plastida yang dapat 
mengandung pigmen atau tidak. Kloroplast misalnya mengandung klorofil yang 
berfungsi dalam fotosintesis. Mitokondria merupakan organel, tempat reaksi pernafasan 
aerobik berlangsung. Diktiosom berfungsi dalam sekresi zat dinding sel dan zat-zat 
lain.sintesa protein merupakan fungsi ribosom. Retikulum endoplasma adalah system 
membran ganda dalam protoplast yang mempunyai hubungan dengan organel-organel 
dan tampaknya berfungsi dalam pemeliharaan hubungan itu. Mikrobodi berisi enzim-
enzim yang penting dalam metabolisme. Banyak organel lain yang ditemukan dalam sel, 
namun fungsinya belum jelas benar.  
 
Berbeda dengan kebanyakan sel hewan, pada protoplast sel tumbuhan terdapat bagian 
yang berisi cairan yaitu vakuola, dan cairan didalamnya disebut cairan vakuola. 
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Tonoplast adalah bagian sitoplasma yang membatasi cairan vakuola. Aktifitas sel tidak 
saja membebaskan energi untuk keperluan tumbuh dan diferensiasi, tetapi juga 
menghasilkan cadangan makanan dan bahan sisa. Bahan tersebut dinamakan zat 
ergastik. Contoh zat ergastik adalah, zat lemak, butir protein, tannin (semacam 
senyawa), dan berbagai macam kristal. 
 
Susunan, Bentuk, 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 pula tersusun secara renggang sehingga terbentuk ruang antar sel. Ruang antar 
sel dibentuk dengan cara pemisahan dinding sel yang bersangkutan atau skizogen, 
tetapi dapat pula dengan larutnya beberapa sel yang tadinya menempati ruang antar sel 
itu. Cara tersebut terakhir itu dinamakan lisigen. 
 
Bentuk sel yang bebas dan terisolasi cenderung berupa bulatan disebabkan oleh sifat 
protoplasma yang setengah cair, akan tetapi jika sel muda yang bertipe sama terdapat 
bersama, lalu tumbuh maka adanya saling sentuh serta saling tekan membuat sel-sel 
tersebut berbentuk segi banyak dengan garis tengah yang bersamaan panjangnya. 
Pertumbuhan selanjutnya yang diiringi differensiasi menimbulkan berbagai macam 
bentuk sel, seperti elips, silinder, prisma, serat, bintang, dan sebagainya. Dua tipe 
utama adalah bentuk segi banyak dengan diameter sama atau hampir sama dan bentuk 
panjang yang salah satu diameternya jauh lebih panjang dari yang lain. 
 
Ukuran sel bervariasi. Sel parenkim biasanya memiliki diameter melintang sepanjang 
0,01 mm. Serat kayu dan serat floem Angiospermae (Biji Tertutup) sepanjang 1-3 mm, 
dan pada gymnospermae (Biji terbuka) 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 cara pembelahan sel. Pada 
pembelahan tersebut dinding sel tidak langsung terlibat. Sel anak akan tumbuh 
sehingga mencapai ukuran sel induk. Sel muda memiliki ukuran serta bentuk yang lebih 
seragam dari sel dewasa dan strukturnya pun lebih sederhana.  
 
Penyesuaian sel akan terjadi sewaktu pertumbuhan. Pertumbuhan seringkali disertai 
perubahan dalam hubungan kontak serta tempat diantara sel-sel disekelilingnya. 
Perubahan tersebut dapat melibatkan semua sisi sel atau atau beberapa sisi saja.  
 
Pada tumbuhan  ada tiga macam cara tumbuh sel sebagai berikut: 
1.  Pertumbuhan meluncur 

adalah peristiwa sewaktu proses tumbuh, yang terjadi peluncuran dinding sel melalui 
dinding sel yang berhimpitan, sehingga terjadi daerah-daerah kontak baru pada sel 
tersebut dengan sel-sel didekatnya, yang tadinya tidak berhubungan sama sekali. 
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Contoh pertumbuhan meluncur yaitu pembentukan pemula kambium, ketika keliling 
lingkaran kambium pembuluh bertambah.  

2.  Pertumbuhan Intrusif   
adalah perluasan secara berbeda (Diferensial) dari dinding sel. Pertambahan ukuran 
dinding terjadi secara local, dimana arah tonjolan bagian sel yang baru bertambah itu 
terjadi diantara dua sel berdekatan (Sela sel) atau kedalam ruang antar sel. 

3. Pertumbuhan Simplatis 
adalah pertumbuhan dalam ukuran yang dialami oleh keseluruhan kelompok sel 
muda dengan penyesuaian dalam bentuk secara bersama. Keseluruhan dinding 
tumbuh dan terjadi bentuk-bentuk baru serta posisi baru dalam ruang, tetapi tidak 
ada kontak baru dan tidak ada gerakan yang khusus bersifat peluncuran atau 
intrusive. 
Ketiga cara tumbuh diatas terdapat pada tumbuhan. Pertumbuhan simplatis adalah 
khas bagi kelompok sel pada awal pertumbuhan. Perbedaan antara pertumbuhan 
meluncur dan intrusive menyangkut tarafnya saja. Perbedaan bergantung pada 
definisi tentang ujung sel. Bila hanya sebagian kecil padfa ujung sel menjalani proses 
tumbuh dam memperoleh kontak baru dengan dinding sel lain, maka disebut tumbuih 
intrusive. Tetapi jika ada pertumbuhan dilain tempat pada dinding del, maka pasti 
ada pula gerakan pertumbuhan sel. 
 

a. Protoplas 
Secara structural atau fungsional, sel dapat dipisahkan kedalam protoplas dan 
dinding sel yang menyelubunginya. Protoplas mengandung macam-macam struktur 
protoplasma dan benda-benda didalamnya yang tak hidup serta bersifat organic atau 
nonorganik.  
 

b. Sitoplasma 
adalah zat protoplasma yang ada diluar inti. Selaput plasma merupakan lapisan 
pembatas sitoplasma. Selaput ini menyelubungi seluruh protoplas termasuk 
plasmodesmata, tempat yang mungkin terjadi hubungan dengan sel lain.  
 
 

c. Nukleus 
nucleus atau inti sel berbentuk bulat atau serupa diskus. Inti sel yang lonjong atau 
berbentuk panjang sering terdapat pada sel yang memanjang dan sempit. Adapula 
sel yang berinti banyak. 
 

d. Plastida  
merupakan organel yang karakteristik pada sel-sel tumbuhan eukariotik dan 
melaksanakan aktivitas metabolisme yang berasosiasi dengan fungsi khusus. 
Plastida memiliki selaput pembatas yang tampaknya semipermeabel dan mempunyai 
struktur dalam yang kompleks. 
 
d.1  Leukoplas adalah plastida tidak berwarna, terdapat dalam sel yang biasanya 

tidak terkena cahaya matahari. Apabila menjadi pusat pembentukan pati seperti 
pada umbi, maka plastida disebut amioplas. 
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d.2   Elaioplas menghasilkan dan menyimpan minyak dan zsat lemak, terdapat pada 
jaringan tertentu, lumut hati dan pada monokotil. 

d.3  Kromoplas berwarna merah, jingga atau kuning yang disebabkan oleh karotinoid 
(Karotin dan Santofil), terdapat misalnya pada buah tomat, cabe dan umbi 
bortol. Bentuknya bermacam-macam yaitu berbutir, bersudut seperti spiral dan 
lain-lain. 

 
e. Kloroplas 

adalah butiran protoplas tempat terjadi absorpsi energi cahaya. Ukuran, bentuk dan 
penyebaran plastida bervariasi dalam sel dan spesies yang berbeda, namun cukup 
konsisten dalam jaringan yang sama. Diameter panjang kloroplas rata-rata 1-3 mm. 
 

f. Vakuola 
Berisi air serta berbagai macam zat organic dan anorganik. Kadang-kadang zat 
tertentu dalam vakuola tersebut menghablur atau seluruh isi mengelomnpok menjadi 
tubuh padat (Tanin, Protein dalam buah dan biji kering). Lapisan yang menbatasi 
vakuola disebut tonoplas.  
 

g. Tonoplas 
ialah yang membatasi vakuola bersifat fermeabel diferensial dan karena itu terlibat 
dalam peristiwa pengaturan osmotic, terutama pemeliharaan turgor dalam sel. Zat 
yang terdapat dalam cairan vakuola adalah sebagai berikut : 
 
Gula  :  glukosa, sakarosa, maltosa, sukrosa, dsb. 
Garam  :  terutama garam kalium, magnesium, dan kalsium, biasanya  
                    dengan ikatan asam organic seperti asam oksalat, asam malat. 
Protein :  kadang-kadang dalam beberapa biji terdapat banyak protein      
                     dalam vakuola yang akan menghablur dalam dinding vakuola  
                     atau dalam vakuola itu sendiri pada waktu biji mongering. 
Alkaloid   : Dikelompokkan menjadi senyawa sebagai basa yang  
                      mengandung nitrogen seperti Caffeine, Ephedrine, Nicotine. 
Asam lemak: Adalah senyawa glukosida dengan asam galat. Ditemukan  
                       tersebar pada bagian tumbuhan. 
Pigmen atau Warna yang tidak hijau pada tumbuhan disebut karotinoid  
                       yang tak larut dalam air dan berwarna kuning, jingga, merah,  
                       atau antosian dan flavon yang dapat larut dalam air yang  
                       dapat ditemukan dalam sel. 
Zat Ergastik: Adalah berbagai macam benda padat yang bersifat organik 
                         ataupun anorganik maupun zat lain, seperti minyak, getah,  
                         harsa dsb seringkali ditemukan didalam protoplas baik dalam  
                         rotoplasma atau dalam vakuola. 
 
Getah,Harsa,Tanin,dsb seringkali terdapat dalam lumen sel mati, misalnya  dalam 
kayu galih mahoni (Swietenia) dan dalam sel gabus banyak macam pohon. 
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h. Mitokondria 
Mitokondria adalah benda-benda bulat atau berbentuk tongkat yang ukurannya 
berkisar antara 0,2-5 mikrometer. Jumlahnya dalam sel beragam tetapi sel-sel aktif 
(seperti misalnya sel hati) dapat mengandung lebih dari seribu banyaknya. Fungsi 
mitokondria adalah mengubah energi potensial berbagai makanan menjadi energi 
potensial yang disimpan didalam ATP. 
 

i. Ribosom 
Ribosom merupakan struktur yang paling kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma. 
Benda yang agak bulat ini demikian kecilnya sehingga hanya dapat tampak 
dengan bantuan mikroskop electron. Ribosom adalah tempat berlangsungnya 
sintesis protein. Ribosom dapat merupakan 25% dari bobot kering sel. 
 

j. Retikulum Endoplasmik 
Retikulum endoplasmik adalah sistem sangat luas membran didalam sel. Dengan 
mikroskop electron tampak membran itu berpasang-pasangan, meliputi rongga-
rongga dan tabung pipih. 
  

k. Aparatus Golgi 
Nama lainnya adalah badan golgi dijumpai pada semua sel tumbuhan dan sel 
hewan. Terdiri dari setumpuk saku pipih yang dibatasi membran.terutama amat 
penting dalam sel-sel yang secara aktif terlibat dalam sekresi. Jadi fungsi badan 
golgi adalah untuk sekresi. 
 

l. Mikrotubula 
Mikrotubula adalah silinder protein yang terdapat pada kebanyakan sel hewan dan 
tumbuhan. Diameter luarnya kira-kira 25 nm ; diameter lumennya sekitar 15 nm. 
Protein yang membentuk mikrotubula disebut tubulim. 
 

m. Sentriol 
Sel hewan dan beberapa mikroorganisme juga tumbuhan tingkat rendah 
mengandung dua sentriol yang terdapat dalam sitoplasma didekat permukaan 
sebelah luar nukleusnya. Setiap sentriol terdiri atas sebari silinder sebanyak 
sembilan mikrotubula. 
 

n. Dinding Sel 
Yang terpenting dalam dinding seladalah penambahan luas dan tebal, perubahan 
sifat kimiawi, dan mungkin pula perubahan fisik yang lebih besar, seperti 
penghancuran (absorpsi) dinding ujung pada pembuluh kayu. Adanya dinding yang 
kokoh, terutama setelah awal perkembangannya, menjadikan struktur sel pada 
tumbuhan amat menonjol, berbeda dengan keadaan pada hewan yang batas-batas 
protoplas tidak sedemikian jelasnya. 
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B. JARINGAN  
 
Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. 
Beberapa jaringan terdiri atas satu macam sel dan ada yang terdiri dari beberapa 
macam sel. Untuk jaringan hewan dapat di baca di buku anatomi dan fisilogi ternak 
(Fransend dkk, 1998). 
 
Fungsi dan Diferensiasi Selular. Selama proses evolusi, sel-sel metazoa berangsur-
angsur dimodifikasi dan dikhususkan sehingga meningkatkan efisiensi fungsi. Proses 
pengkhususan sel ini disebut diferensiasi sel.   
 
Jaringan hewan 
Ada empat jenis jaringan dasar: epitel, jaringan penyambung, otot dan syaraf. Jaringan 
tersebut dibentuk oleh sel dan beberapa struktur dan substansi umum yang secara 
generik disebut matriks ekstraseluler.  Jaringan epitel terdiri atas sel-sel polihedral yang 
berhimpit padat dengan sangat sedikit substansi antar sel. Adhesi diantara sel-sel ini 
sangat kuat membentuk lembaran sel yang menutupi permukaan tubuh dan membatasi 
atau melapisi rongga-rongga. Berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi 
epitel penutup dan epitel kelenjar. Epitel penutup dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan 
bentuknya  yaitu kolumner, squamous dan kuboid.  Sedangkan epitel kelenjar meliputi 
sel-sel dengan fungsi khusus menghasilkan cairan sekresi. Berdasarkan caranya produk 
sekresi keluar dari sel maka kelenjar dapat digolongkan menjadi (a) merokrin 
(meros:sebagian krinerin:memisahkan), (b) holokrin (holos:semua), granul sekresi 
meninggalkan sel melalui eksositosis tanpa kehilangan materi sel lainnya, dan (c) 
apokrin (apo:pergi dari), dimana produk sekresinya dilepaskan bersama dengan bagian 
apikal sitoplasma.  
 
Jaringan penyambung ditandai oleh banyaknya materi intersel. Jaringan penyambung 
berfungsi untuk memberi dan mempertahankan bentuk tubuh. Dalam peran mekaniknya 
mereka menyediakan matriks yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengikat sel 
dan organ dan pada akhirnya menjadi penunjang tubuh. Pembentuk utama jaringan 
penyambung ialah matriks ekstrasel yang terdiri atas  serat-serat protein, substansi 
dasar amorf dan cairan jaringan. Hampir semua jaringan penyambung berkembang 
dari lapisan tengah embrio yaitu mesoderm. Sel-sel mesodermal bermigrasi dari tempat 
asalnya dan mengelilingi serta menerobos ke dalam organ-organ yang sedang 
berkembang. Sel-sel ini disebut sel-sel mesenkim dan jaringan yang mereka bentuk 
disebut mesenkim. 
 
Serat jaringan penyambung berupa polimer protein yang panjang, langsing, berada 
dalam proporsi yang bervariasi pada jenis jaringan penyambung yang berbeda. 
Terdapat 3 jenis utama serat jaringan penyambung yaitu serat kolagen, serat retikulin 
dan serat elastin. Serat kolagen dan retikulin diketahui dibentuk oleh protein kolagen 
sedangkan serat elastin disusun terutama oleh protein elastin.  Banyaknya jenis serat 
menentukan fungsi dan ciri spesifik jaringan tersebut.  Pada jaringan ikat juga terdapat 
sel-sel yang menurut  tipenya dapat berupa kombinasi fibroblas, sel plasma, sel lemak, 
sel mast, makrofag, limfosit, leukosit dan lain-lainnya.  Jaringan ikat dikelompokkan 
menjadi 3 yaitu (a) jaringan ikat sejati, yang dapat dibagi menjadi jaringan ikat padat dan 
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jarang (areolar), (b) jaringan ikat dengan sifat khusus, yang dapat dikelompokkan 
menjadi jaringan lemak, jaringan elastis, jaringan hematopoetik, dan jaringan mukosa, 
(c) jaringan ikat penyokong yaitu tulang rawan dan tulang. 
 
Jaringan tumbuhan 
Jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan diantaranya: 

 
1. Meristematik.  

Sel-selnya kecil dan berdinding tipis tanpa vakuola tengah dan tidak ada ciri-ciri 
khusus. Terdapat dalam jaringan (meristem ujung) pada titik tumbuh akar dan 
batang. Pada beberapa tumbuhan, cincin (lingkar) jaringan meristematik yaitu 
kambium, juga terdapat dalam batang yang matang. Fungsi utama sel-sel 
meristematik adalah mitosis. Mitosis pada meristem menghasilkan sel-sel untuk 
pertumbuhan tanamannya..  
 

2.  Protektif.  
Sel-selnya pipih dengan permukaan atas dan bawahnya sejajar tetapi sisinya dapat 
tersusun tidak beraturan. Sel-sel ini melindungi yang ada di bawahnya. Sel-sel pada 
jaringan pelindung (protektif) dijumpai pada permukaan akar, batang dan daun. 
 

3.  Parenkim 
Sel-sel parenkima tersebut luas di seluruh tumbuhan, besar-besar bedinding tipis 
dan biasanya mempunyai vakuola tengah. Seringkali terpisah-pisah sebagian dan 
ruang antar sel yang terjadi diisi gas. Dilengkapi secara luas dengan plastid. 
Daerah yang tidak terkena cahaya, yang paling banyak adalah plastid,tidak 
berwarna dan gudang makanan adalah fungsi utama. Sel-sel kentang putih adalah 
sel-sel parenkima. Jika daerah terkena cahaya misalnya dalam daun maka 
kloroplas  lebih banyak dan fungsi utama dari parenkima adalah fotosintesis.  

 
4. Kolenkim.  

Sel-sel kolenkima berdinding tebal dan yang secara khusus dikembangkan di sudut-
sudut sel. Sel.sel ini memberi tunjangan mekanis bagi tumbuhan. Secara umum 
kolenkim dijumpai didaerah-daerah tumbuhan yang tumbuh dengan cepat dan 
diperkuat. Petiola (tangkai) daun biasanya diperkuat dengan sel-sel kolenkima. Sel-
sel ini memberikan tunjangan mekanis pada tumbuhan. 
 

5.  Sklerenkim  
Sel-sel sklerenkima merupakan macam sel penunjang yang lebih umum. Dinding 
sel-sel ini sangat tebal dan dibangun dalam lapis yang sama disekitar seluruh batas 
selnya. Sel sklerenkima bias bergabung dengan tipe sel lainnya dan memberikan 
tunjangan mekanis. Dalam banyak hal, protoplas sel-sel sklerenkima mati setelah 
dinding sel terbentuk seluruhnya. Sel-sel sklerenkima terdapat dalam batang dan 
juga bergabung dengan tulang daun. Sel-sel itu merupakan komponen yang amat 
penting pada penutup luar keras biji dan buah keras (nut). 
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6. Xilem.  
Merupakan jaringan campuran yang terdiri atas beberapa tipe sel yang paling khas 
dan penting ialah pembuluh xilem dan trakeid xilem (xilem paku-pakuan dan tusam 
hanya mengandung trakeid). Pembuluh xilem mempunyai dinding sel tebal. 
Dindingnya tidak dalam lapisan seragam tetapi biasanya menebal dalam pola 
berkas-berkas spiral. Bila telah berkembang sepenuhnya, dinding ujung pembuluh 
xilem melarut dan protoplasmanya mati. Trakeid berbeda dengan pembuliuh karena 
sel-selnya tidak mempunyai berkas spiral dan ujung-ujungnya meruncing. Ujung-
ujung meruncing ini saling menutupi dan saling berhubungan dengan noktah-noktah. 
Baik trakeid maupun pembuluh digunakan untuk mengalirkan air serta dalam 
pengangkutan dan hanya berfungsi memberi kekuatan kepada batang pokok 
tumbuhan yang tumbuh. 
 

7.  Floem. 
Merupakan jaringan campuran. Sel-sel terpenting didalamnya adalah tabung tapis. 
Diberi nama demikian karena dinding ujungnya berlubang-lubang. Hal ini 
memungkinkan hubungan sitoplasmik diantara sel-sel. Fungsi utamanya sebagai 
alat pengangkut makanan dan hormon ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada saat 
matang tabung tapis tidak mempunyai nucleus. Berdekatan dengan sel-sel ini 
terdapat sel-sel yang bernucleus dan dinamai sel tetangga dan merekalah yang 
mengambil alih pengendalian umum sel-sel tabung tapis tersebut. Sering sel-sel 
sklerenkima juga ada dalam jaringan dan memberikan kekuatan 
 

C.  ORGAN 
 
Yang dimaksud alat atau organ pada tumbuhan adalah bagian-bagian dari tumbuhan 
yang tersusun dari jaringan-jaringan tertentu dan mempunyai fungsi-fungsi yang 
khusus. Makin tinggi tingkat perkembangan dari tumbuhan, maka pembagian pekerjaan 
dari organ-organ tersebut makin mendalam pula, karena terjadi diferensiasi dalam alat-
alatnya.Ilmu yang mempelajari alat-alat (organ) tumbuhan itu disebut Organologi.  
 
Semua tumbuhan harus mempertahankan kelangsungan hidupnya ; dalam hal ini 
mereka harus mendapat makanan yang cukup dan harus dapat menghasilkan turunan. 
Pada tumbuhan tingkat rendah seperti bakteri, ganggang, lumut, dll. Kedua golongan 
pekerjaan itu diselenggarakan oleh organ yang belum mengadakan diferensiasi dan 
belum ada pembagian pekerjaan. Organ semacam ini disebut thallus.  
 
Pada tumbuhan tingkat tinggi perkembangannya, kedua golongan pekerjaan tadi telah 
diselenggarakan oleh organ-organ yang terpisah, yaitu : 
 1. Alat-alat Vegetatif 
      adalah alat-alat untuk pertumbuhan dan perkembangan. Alat-alat tersebut pada 

tumbuhan tinggi perkembangannya telah menunjukkan diferensiasi dalam tiga 
bagian pokok, ialah : akar (radix), batang (caulis), dan daun (folium). Alat-alat yang 
telah terdiferensiasi dalam tiga bagian pokok ini disebut cormat, dan tumbuhan 
yang mempunyai ketiga alat tersebut dinamakan cormophyta. Kebalikan dari 
cormophyta adalah semua tumbuhan yang berthallus, dinamakan thalleus. Yang 
termasuk thalleus antara lain : scyzophyta, thallophyta, dan bryophyta. 
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    Ketiga bagian pokok dari alat-alat tumbuhan (akar,batang, dan daun) itu disebut 
alat utama (Organa Principalia).ketiga organ tersebut sangat penting, khususnya 
pada tumbuhan yang tergolong Spermatophyta; berguna bagi kelangsungan 
hidupnya.Tanpa alat-alat tersebut umumnya tumbuhan tidak dapat hidup. 

2.   Alat-alat Generatif 
    adalah alat-alat untuk berkembangbiak.Alat-alat tersebut berfungsi memelihara dan 

mengatur terjadinya keturunan dari tumbuhan.Alat-alat tersebut meliputi bunga 
(Flos), buah (Fructus), dan biji (semen).Ketiga alat tersebut disebut juga alat 
pembiakkan (Organa Reproductiva). 

 
                    

C.1 Akar (Radix) 
Pada umumnya akar adalah salah satu alat yang terdapat pada tumbuhan yang 
tergolong Cormophyta. Akar telah terbentu sejak tumbuhan itu masih berupa 
embrio, yang disebut akar lembaga (radikula). Akar berbentuk silindris atau seperti 
papan dan biasanya polisimetri. Akar tidak mempunyai buku-buku dan tidak 
beruas, bentuknya memanjang seperti benang-benang atau kerucut panjang.Pada 
kebanyakan akar tidak punya klorofil, karena tidak berfungsi dalam fotosintesa. 
Kebanyakan akar tumbuh secara: Geotropi positif (sifat membumi), Hidrotopi positif 
(sifat menuju nair), Fototropi negatif (menjauhi cahaya). 

 
Fungsi utama akar adalah sebagai alat untuk menyerap air dan larutan-larutan garam 
tanah atau ion-ion.Pada tumbuhan tinggi yang hidup didaratan akar berguna untuk 
memberikan kekuuatan pada tubuhnya. 
 
Bagian-bagian yang menyusun akar adalah: 
a. Pangkal akar (Collum radicis) 
b. Batang akar (Corpus radicis) 
c. Ujung akar (Apex radicis) 
d. Cabang akar (Radix lateralis) 
e. Akar bulu (Fibrilium) 
f. Bulu akar (Pilus radicalis) 
g. Tudung akar (Calyptra) 
h. Pembungkus akar (Coleorhiza) 
 
 
Berdasarkan asalnya akar itu terbagi beberapa macam, antara lain: 
1. Akar lembaga (radicula), akar ini merupakan perpanjangan dari hipotokil dalam biji 

yang tumbuh dari mikropile waktu berkecambah. 
2. Akar tunggang (radix primaria), adalah akar yang berasal dari radicula; tumbuh 

memanjang, dan kemudian bercabang-cabang. 
3. Akar serabut (radix adventicia), adalah akar yang keluar dari pangkal batang atau 

bagian lain dan bukan dari akar tunggang atau akar cabang. Pada tumbuhan yang 
berakar serabut akar tunggangnya tidak panjang umurnya dan biasanya tinggal 
sisanya saja. Gejala ini umumnya terdapat pada golongan Monocotyledoneae. 
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C.2 Batang (Caulis) 
 

Batang adalah salah satu organ tumbuhan yang juga seperti akar terdapat pada 
tumbuhan yang tergolong Cormophyta. Umumnya batang merupakan bagian 
tumbuhan yang ada diatas tanah dan telah terbentuk sejak tumbuhan tersebut 
masih berupa embrio yang disebut batang lembaga. 
 
Fungsi batang pada umumnya adalah menahan dan membawa bagian lain ke 
tempat yang baik bagi pelaksanaan fungsi bagian tersebut. Misalnya untuk daun 
supaya mengarah ke cahaya, untuk akar supaya dapat masuk ke  dalam tanah. 
Juga batang dapat menghimpun seluruh jaringan pembuluh (floem dan xilem), 
yang dapat mengalirkan air, zat-zat hara dan zat-zat makanan yang sangat 
berguna bagi pertumbuhan atau kehidupan tumbuhan. Batang akan dapat 
mengangkut dan meneruskan zat makanan dan hasil-hasil asimilasi ke bagian 
yang memerlukan. Disamping itu batang berfungsi untuk memperluas sistim 
perdaunan dan bidang asimilasi serta tempat menyimpan zat-zat cadangan 
makanan. 

 
Adapun bagian-bagian batang tersebut antara lain: 
1. Pangkal batang, adalah bagian batang yang berhubungan dengan pangkal akar. 
2. Hipokotil, adalah bagian batang yang ada di bawah keeping biji dan merupakan 

batang pokok. 
3. Epikotil, adalah bagian batang diatas keping biji dan juga masih merupakan 

batang pokok. 
4. Ujung batang, adalah bagian batang paling ujung yang merupakan titik tumbuh 

batang dan yang menyebabkan batang bertambah panjang. 
5. Primordia daun, adalah tonjolan-tonjolan di bawah puncak titik tumbuh batang, 

yang terjadi secara eksogen. Primordia tersebut letaknya satu sama lain sangat 
rapat, nantinya akan membentuk daun-daun. Primordia daun itu tumbuhnya  
secara akropetal, artinya semakin muda primordial itu makin dekat letaknya 
dengan titik tumbuh. 

6. Primordia cabang, adalah primordial yang akan membentuk cabang-cabang 
utama. Bila cabang-cabang utama ini tumbuh akan membentuk anak cabang, dan 
anak cabang dapat bercabang membentuk ranting. Primordia cabang biasanya 
keluar dari ketiak daun. 

 
Berdasarkan letak batang terhadap tanah, batang terdiri dari batang yang jelas 
terlihat dan batang yang tidak jelas terlihat. Batang yang tidak jelas terlihat antara 
lain: 
 
1. Planta acaulis,adalah tumbuhan yang seolah-olah tidak memiliki batang. Apabila 

diteliti terdapat batang tetapi internodia sangat pendek dan tidak baik tumbuhya, 
akibatnya letak daun pada batang hampir sama tinggi dari permukaan tanah dan 
sangat berdekatan dengan akar. Daun yang letaknya pada batang demikian 
disebut folia radicula (“rozet” = rosula). Misalnya pada wortel,lobak dan kol. 
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2. Caudex, adalah bagian pangkal dari batang yang ada dalam tanah. Bagian ini 
pada musim kemarau tetap hidup dan dalam keadaan dorman, dan bagaian 
lainnya akan mati. Apabila musim penghujan dating maka caudex akan tumbuh 
ke atas (gloriosa superba). 

 
3. Rhizoma, adalah batang yang tumbuh menjalar dibawah permukaan tanah dapat 

panjang atau pendek. Rhizoma yang panjang terdapat pada tumbuhan golongan 
gramineae dan cannaseae. Pada golongan araceae rhizoma pendek berupa 
umbi. Secara sepintas rhizoma kelihatan seperti akar, tetapi bukan akar karena 
susunannya berbeda dengan akar. Rhizoma mempunyai nodi dan internodia. 
Rhizoma tumbuhnya mendatar dan bertambah panjang pada ujungnya. 
Sedangkan bagian belakang yang sudah tua dapat mati. Tunas yang terbentuk 
itu akan terus tumbuh dan lepas dari rhizoma karena dari buku-buku batang 
keluar akar-akarnya. Tunas-tunas keluar dari permukaan tanah terus berdaun 
dan berbunga seperti tumbuhan biasa. 

 
Berdasarkan kandungan zat kayu atau lignin yang terdapat dalam batang, maka 
dapat dibedakan: 
1.Batang lunak (herbaceus), adalah batang yang kurang mengandung zat kayu, 

biasanya mengandung air dan sering berklorofil. Nodi dan internodianya jelas 
terlihat dan sering berongga.. Misalnya Zea mays. 

2.Batang keras (lignosus), adalah batang yang banyak mengandung zat kayu, 
karena itu sifatnya keras dan berwarna terang, kecuali bagian yang masih muda 
sering berwarna hijau. Biasanya pada tumbuhan yang tergolong perdu (frutex) 
atau pohon (arbor). Frutex adalah tumbuhan yang batangnya mulai bercabang 
dibawah ukuran 100 cm, sedangkan arbor mulai bercabang diatas ukuran 100 cm. 

 
Berdasarkan bentuk batang terbagi atas beberapa macam: 
1. Teres, adalah batang berbentuk bulat. Contoh Carica papaya, palmae. 
2. Angularis, adalah batang yang bentuknya bersudut-sudut. Contoh Solanum 

nigrum 
3. Discoideus, adalah batang yang terdapat pada beberapa jenis Cactaceea. 
 
C.3 Daun (Folium) 

Daun adalah suatu organ yang cukup penting bagi tumbuhan yang memilikinya. 
Bagian daun ini baru jelas dapat dibedakan dari alat lainnya pada tumbuhan 
yang tergolong Cormophyta. Pada tumbuhan tinggi daun telah terbentuk sejak 
tumbuhan itu terletak di bagian ujung dari embrio. Pada tumbuhan yang telah 
dewasa bakal-bakal daun (primordial daun) keluar dibawah titik tumbuh batang, 
berupa tonjolan-tonjolan yang banyak jumlahnya dan keluar secara 
eksogen.Bakal-bakal daun itu tumbuh secara akropetal, artinya makin muda 
daun-daun itu makin dekat letaknya dengan titik tumbuh. 
 
Daun terdiri dari bagian-bagian utama, yaitu: pelepah atau upih daun (vagina), 
tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Daun yang terdiri dari ketiga 
bagian tersebut dinamakan daun lengkap (folium completum). Tetapi tumbuhan 
yang mempunyai daun lengkap ini tidak banyak terdapat, misalnya pada Musa 
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paradisiacal. Kebanyakan tumbuhan mempunyai daun yang tidak lengkap, jadi 
hanya mempunyai satu atau dua dari ketiga bagian yang tersebut diatas. 
 

  
Daun yang tidak lengkap ini disebut folium incompletum. 

1. Vagina, kebanyakan tumbuhan tidak mempunyai vagina. Vagina berfungsi 
melindungi kuncup ketiak (gemma axilaris), memberi kekuatan pada batang semu 
supaya dapat berdiri; misalnya pada Musa spp. Zingiberaceae mempunyai batang 
semu yang disebut sympodium. 

2. Petiolus, bentuknya biasanya silindris dan pada pangkalnya agak 
melebar/membesar. Tetapi ada pula tumbuhan yang mempunyai petiolus pipih atau 
beralur, misalnya tangkai daun talas. Panjang petiolus berbeda-beda walaupun dari 
satu tumbuhan. Umumnya daun-daun yang letaknya di bagian bawah batang, 
mempunyai petiolus yang lebih panjang dari daun-daun yang letaknya agak keatas, 
sehingga dengan demikian helaian daun dapat menangkap cahaya yang cukup. 
Kadang-kadang pada tumbuhan tertentu, seperti daun Citrus sp, petiolus itu melebar 
atau bersayap dan sayap tersebut berwarna hijau seperti helaian daunnya, sehingga 
dapat mengambil bagian dalam fotosintesa. Petiolus demikian itu disebut petiolus 
alata 

3. Lamina, dapat dikatakan tidak ada dua genus tumbuhan yang mempunyai lamina 
sama bentuknya. Karena itu daun sering digunakan sebagai petunjuk untuk 
mengenal suatu tumbuhan (factor identifikasi). Pada umumnya dalam garis 
besarnya, daun-daun dari satu tanaman sama dalam segala hal. Tetapi perbedaan-
perbedaan kecil tentu ada seperti warna, lebar dan bentuk. Pada jenis-jenis tertentu 
dari tumbuhan terdapat daun-daun yang sangat berlainan bentuknya. Adanya 
kelainan bentuk daun pada satu tumbuhan disebut heterophylli. 

   
 

Melihat susunan daun, maka daun-daun tumbuhan ada yang tunggal (folium simplex) dan 
ada yang majemuk (folium compositum). 
 

1. Folium simplex, daun-daun pada sebuah ranting tumbuhnya pada waktu yang 
berlainan, kecuali pada Pteridophyta metupakan kekecualian. Walaupun daunnya 
adalah daun majemuk, tetapi anak-anak daun muda yang ada diujung petiolusnya 
masih menggulung sedangkan anak-anak daun tua sudah tumbuh membentang. 
Pada suatu ranting, daun-daun tunggal gugur dalam waktu yang berlainan. Bila 
daun-daun tunggal ini habis berguguran, ranting-rantingnya itu tetap tingal melekat 
pada batang/cabangnya. Pada ketiak daun dapat tumbuh kuncup akhir, karena 
merupakan ujung vegetatif/ titk tumbuh dan disebut gemma terminalis. 

 
2. Folium compositum, anak daun pada satu tangkai tumbuhnya dalam waktu yang 

bersamaan. Anak daun gugurnya dalam waktu yang bersamaan pula atau hampir 
bersamaan, kemudian diikuti oleh tangkai daun bersama (petiolus communis). 
Pada ketiak anak daun tidak terdapat gemma axillaris.  

 
Juga pada ujung karangan daun tidak terdapat gemma terminalis. 
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Susunan letak daun yang satu terhadap yang lainnya serta pembagian dari daun-daun 
pada batang merupakan hal yang spesifik pada tumbuhan. Peristiwa ini disebut phyllotaxis. 
Phyllotaxis disebut juga dispositio foliorum atau duduk daun. 

 
 

III. METODE KERJA 
 

Praktikum dilakukan secara kelompok. 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 pada jam 
tersebut. Setelah praktikum selesai praktikan menyerahkan laporan sementara yang 
merupakan tugas kelompok.  

 
3.1. ALAT DAN BAHAN 

 Alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan pengamatan preparat dapat dipinjam dari 
petugas jaga praktikum. Alat yang harus dipersiapkan adalah seperangakat anatomi set 
dan mikroskop. 
Bahan:  
a. Hewan: preparat otot/daging, hepar, limpa, usus, tulang dan lain-lainnya. 
b. 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 

 

 

 

1. Jelaskan perbedaan antara sel prokariot dan eukariot? 
2. Sebutkan perbedaan dasar antara sel hewan dan tumbuhan? 
3. Sebutkan fungsi epitel? 
4. Sebutkan 3 jenis epitel penutup? 
5. Apa yang dimaksud dengan heterophylli ? 

 
 

 
 
 
 

 
 

   EVALUASI 
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FOTOSINTESIS 
 
 
 

I. TUJUAN PRAKTIKUM 
 

 Setelah Selesai praktikum, praktikan diharapkan dapat : 
a. Mengetahui bagaimana tumbuhan mendapatkan energi 
 
 

II. LANDASAN TEORI 
 

Fotosintesis disebut juga asimilasi zat karbon yaitu proses pembentukan senyawa organic karbohidrat dari 
karbondioksida (CO2) dan air (H2O). proses ini hanya terjadi pada tanaman yang mempunyai klorofil dalam 
kloroplasnya dengan bantuan sinar matahari yang cukup. Proses ini selain menghasilkan karbohidrat juga 
akan dilepaskan gas oksigen (O2). Reaksi umum fotosintesis adalah sebagai berikut : 
 

6CO2 + 6H2O     C6H12O6 + 6O2 
 
Keberadaan karbohidrat amilum/ pati yang terbentuk sebagai hasil fotosintesis dapat  dibuktikan dengan 
pengujian lugol, yang hasilnya akan memperlihatkan bahwa pada bahan yang mengandung amilum/ pati 
akan berwarna hitam. 

 
Pada praktikum ini akan dilakukan pula pemisahan komponen pigmen dan ekstrak daun untuk mengetahui 
pigmen fotosintetik yang terkandung dalam daun dengan teknik kromatografi kertas. Pada teknik 
kromatografi kertas ini, solvent (pelarut) akan mengangkut ekstrak (campuran komponen) melalui kertas 
kromatografi (sebagai fase stasioner) yang mempunyai afinitas berbeda untuk setiap komponen dalam 
ekstrak, sehingga komponen yang terabsorpsi fase stasioner ada yang bergerak lebih cepat dari komponen 
lainnya,komponen pigmen yang kelarutannya tinggi terhadap pelarut akan bergerak lebih cepat dari 
komponen pigmen yang kelarutannya lebih rendah. Hasil dari kromatografi kertas terjadi pemisahan 
komponen pigmen yang terlihat berupa garis/ pita dari setiap pigmen. Garis yang berwarna kuning terang 
adalah pigmen karoten, kuning adalah pigmen xantofil, hijau-biru adalah klorofil a, dan hijau-kekuningan 
adalah klorofil b. 
 
Pelepasan O2 pada proses fotosintesis dapat ditunjukkan pada percobaan dengan menggunakan tumbuhan 
air Hydrilla dan akan dilakukan pula pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pembentukan O2. 
 

III. METODE KERJA 
 
3.1 Alat dan Bahan: 

a. Beaker glass 250, 500 ml dan 1000 ml 
b. Pembakar Bunsen 
c. Kaki 3 
d. Kasa 
e. Pipet dan pinset 
f. Petridish 
g. Lumpang dan mortar 
h. Tabung reaksi/ gelas ukur 
i. Kertas saring/ kromatografi 
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j. Corong 
k. Lampu 100 watt 
l. Gelas ukur 100 ml 
m. Hydrilla 
n. Larutan NaHCO3 (soda kue) 0,5% 
o. Akuades 
p. Daun bayam 
q. Aseton 85% atau alcohol 95% 

 
3.2 Prosedur Kerja: 
 

1. Pembentukan amilum 
a. Pada sore hari (sehari sebelum percobaan), daun dari tumbuhan yang tumbuh di tempat 

yang terkena sinar matahari ditutup bagian tengahnya dengan alumunium foil dan dijepit 
dengan klip (Gambar 2). 

b. Pada keesokan harinya (setelah sebelumnya daun dibiarkan terkena sinar matahari) daun 
dipetik dan alumunium foil dibuka, kemudian segera dimasukan dalam air panas hingga 
layu. 

c. Daun segera diangkat dan dimasukan dalam alcohol panas sampai klorofilnya larut dan 
terlihat pucat. 

d. Angkat daun dengan pinset dan letakkan di atas petridish kemudian tetesi dengan lugol 
hingga merata. 

e. Perhatikan perbedaan warna yang terjadi pada bagian daun yang ditutup alumunium foil 
dengan bagian daun yang dibiarkan terbuka. 

f. Kesimpulan apa Saudara dapat dari hasil percobaan tersebut. 
 

2. Kromatografi ekstrak daun 
a. Ambil 5-6 helai daun bayam hijau dan potong kecil, kemudian digerus dalam lumpung 

porselen. 
b. Tambhakan aseton 85% atau alcohol 95% sebanyak 5 ml sambil digerus halus. 
c. Saring dengan menggunakan corong yang telah dilapisi dengan kertas saring dan 

tampung ekstrak dalam tabung reaksi. 
d. Ambil ekstrak daun bayam tadi dengan menggunakan pipet dan masukan dalam tabung 

reaksi (1-2 ml) 
e. Tempatkan kertas saring dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan ekstrak dalam 

posisi tegak (Gambar 3) 
f. Biarkan ekstrak merembes ke atas dan amati pigmen yang terbentuk pada kertas saring. 
g. Apa yang dapat Saudara simpulkan dari percobaan tersebut. 
 

3. Pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis/ pembentukan gas O2 
a. Isilah gelas ukur 100 ml dengan 90 ml air dan masukkan sebatang Hydrilla (+10 cm) 

hingga merendam 
b. Masukan gelas ukur tadi ke dalam beaker glass 1 L yang telag diisi dengan air, atur 

percobaan seperti pada Gambar 4. 
c. Pasangkan lampu 100 wattdengan jarak 25 cm dari gelas ukur 
d. Nyalakan lampu danbiarkan beberapa menit sampai keluar gelembung udara dari 

Hydrilla. 
e. Bila sudah keluar gelembung udara, biarkan beberapa menit sampai keluarnya 

gelembung konstan, kemudian hitung jumlah gelembung udara yang keluar setiap menit. 
Lakukan perhitungan 5x1 menit. Tentukan rata-rata. 
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f. Pindahkan lampu pada jarak 50 cm dan ulangi perhitungan gelembung udara dan rata-
ratanya seperti perhitungan pada jarak 25 cm. 

g. Lakukan perhitungan jnumlah gelembung udara dan rata-ratanya pada jarak 75 cm. 
h. Sekarang ganti air dalam gelas ukur dengan larutan NaCHO3 0,5% (5 gram NaHCO3 

dalam 1 liter akuades) 
i. Masukan sebatang Hydrilla ke dalam gelas ukur dan masukan gelas ukur dalam beaker 

glass yang telah diisi air (sama seperti pengerjaan dengan menggunakan media air pada 
percobaan sebelumnya) 

j. Pasang lampu dengan jarak 25 cm dari gelas ukur, tentukan jumlah gelembung udara 
setiap menit sebanyak 5 kali perhitungan dan tentukan rata-ratanya. 

k. Kemudian lakukan perhitungan gelembung udara pada jarak 50 cm dan 75 cm. 
l. Berdasarkan data yang diperoleh, buatlah grafik untuk membandingkan jumlah 

gelembung udara pada percobaan yang menggunakan media air dan larutan NaCHO3 
dengan absis yang menyatakan jarak sumber cahaya (lampu) dan ordinat menyatakan 
jumlah rata-rata gelembung udara permenit. 

 
Catatan : untuk setiap jarak penyinaran dilakukan pengukuran intensitas cahaya dengan  menggunakan 
Luxmeter. 

 
 

 
 
 

1. Bandingkan autotrof dengan heterotrof ? 
2. Warna cahaya apa yang paling sedikit diserap oleh daun ? 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fotosintesis dan tuliskan bagaimana reaksinya? 
4. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan C4 ? 
5. Apakah kromatograf itu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUASI 
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LEMBAR KERJA  
FOTOSINTESIS 

 
 
 

1. Pembentukan karbohidrat amilum 
 Amati perubahan warna yang tampak pada bagian daun yang ditutupi aluminium foil dan bagian 
daun yang dibiarkan terbuka sesaat setelah ditetesi lugol. 

- Warna daun yang ditutupi ……………………….. 
- Warna daun yang terbuka ………………………... 

 
Mengapa terjadi perubahan warna pada bagian daun yang dibiarkan terbuka setelah ditetesi lugol? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Kromatografi ekstrak daun 
 Amati pemisahan komponen pigmen dari ekstrak daun yang tampak pada kertas saring atau 
kromatografi. 
Berturut-turut warna yang terlihat pada kertas saring dari atas ke bawah adalah : 
Warna : 
1……………………………………pigmen …………………………………………… 
2……………………………………pigmen …………………………………………… 
3……………………………………pigmen …………………………………………… 
4……………………………………pigmen …………………………………………… 
 
Mengapa pigmen klorofil bergerak lebih lambat daripada pigmen karoten dan xantofil sehingga pada kertas 
saring dan kromatografi terletak dibawah kedua pigmen tersebut? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis 
 
Media Air 

Jarak dan 
intensitas 
cahaya 

Jumlah gelembung pada pengamatan ke- Rata-rata 
jumlah 

gelembung 
1 2 3 4 5 

25 cm 
(…… lux) 

      

50 cm 
(……lux) 

      

75 cm 
(……lux) 
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Media Larutan NaHCO3 

Jarak dan 
intensitas 
cahaya 

Jumlah gelembung pada pengamatan ke- Rata-rata 
jumlah 

gelembung 
1 2 3 4 5 

25 cm 
(…… lux) 

      

50 cm 
(……lux) 

      

75 cm 
(……lux) 

      

 
 
Apa hubungan antara intensitas cahaya, jarak sumber cahaya dengan laju fotosintesis? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bandingkan pembentukan gelembung udara pada medium air dengan larutan NaHCO3 jelaskan!   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Grafik perbandingan jumlah gelembung udara untuk media air dan larutan NaHCO3 pada jarak sumber 
cahaya yang berbeda. 
 

 
Keterangan :  

 = Air 

o Larutan NaHCO3 

Rata-rata 

jumlah 

gelembung 

Jarak sumber cahaya 

25 50 75 
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DIFUSI-OSMOSIS 
 
 
 
 

I. TUJUAN PRAKTIKUM 
 
Setelah menyelesaikan praktikum, praktikan diharapkan : 
a. Mengetahui hubungan osmosis dengan tekanan turgor dan plasmolisis pada sel tumbuhan.  
b. Mengetahui perubahan – perubahan sel pada saat terjadinya plasmolisis dan hemolisis. 
 

II. LANDASAN TEORI 
 

Difusi adalah perpindahan/pergerakan molekul suatu zat dari tempat yang konsentrasinya tinggi 
ke tempat yang konsentrasinya rendah. Pergerakan molekul air melalui membran sel merupakan 
proses difusi khusus yang disebut osmosis. 

Osmosis yaitu perpindahan molekul air dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang 
konsentrasinya rendah melalui selaput membran semipermeabel, artinya permeable untuk molekul air tetapi 
impermeable untuk molekul zat lain. Dengan perkataan lain air berdifusi dari larutan encer (konsentrasi air 
tinggi/ konsentrasi zat terlarut rendah) ke larutan pekat (konsentrasi air rendah/ konsentrasi zat terlarut 
tinggi). 
 
Jika suatu sel ditempatkan dalam larutan encer, terjadi perpindahan air ke dalam sel dan sel menjadi 
mengembang. Medium di sekitar sel dikatakan hipotonik terhadap sitoplasma dalam sel. Sebaliknya jika sel 
ditempatkan dalam larutan pekat medium di sekitar sel dikatakan hipertonik terhadap sitoplasma dalam sel, 
maka akan terjadi perpindahan molekul air keluar sel. Sedangkan jika konsentrasi air pada kedua sisi 
membran sama (antara sel dengan medium sekitarnya) dikatakan isotonik. 
 

Pada praktikum ini akan dipelajari hubungan osmosis dengan tekanan turgor dan plasmolisis pada 
sel tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang rigid/ kaku sehingga pada saat sel 
tumbuhan berada pada medium hipotonik, sel hanya akan menahan air dalam jumlah terbatas. 
Pertambahan volume air akan mendesak membran sel sehingga menimbulkan suatu tekanan yang 
disebut tekan turgor, tetapi sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga sel dapat pecah atau 
mengalami lisis apabila tekanan yang mendesak membran selnya cukup tinggi. Sedangkan 
apabila sel tumbuhan kehilangan air karena medium disekitarnya hipertonik maka sel akan 
menjadi plasmolisis, kondisi sitoplasma kehilangan air dan menyusut volumenya sehingga dapat 
menyebabkan terlepas dari dinding sel, begitu pula pada sel hewan, sel akan mengalami krenasi 
(pengerutan). 

 

III. METODE KERJA 
 
3.1 Alat dan Bahan : 

1. Beaker Glass 250 ml 
2. Pisau 
3. Millimeterblock 
4. Silet 
5. Objek glass dan cover glass 
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6. Mikroskop 
7. Pipet dan pinset 
8. Timbangan 
9. Jangka sorong 
10. Kentang/ pepaya muda 
11. Akuades 
12. Larutan NaCl 0,9%, 2%, dan 10%. 
13. Daun Rhoe discolor 
14. Eritrosit tikus 
15. Larutan HCl pekat 
16. Telur puyuh 

 
3.2 Prosedur kerja : 
 

A. Tekanan Turgor 
a. Buat 2 buah potongan pepaya/ kentang dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 1 cm, dan 

tinggi 1 cm. 
b. Masukan 1 potongan pepaya/ kentang dalam beaker glass yang berisi akuades dan 1 

potongan lain dalam beakerglass berisi larutan NaCl 10%, rendam selama 30 menit. 
c. Ukur kembali panjang, lebar, dan tinggi masing-masing potongan pepaya/ kentang yang 

telah direndam pada larutan yang berbeda dan tentukan pula berapa mm lengkungan 
yang terjadi dengan menggunakan milimeterblok (Gambar.1). 

B. Plasmolisis 
a. Buat sayatan tipis epidermis bawah daun Rhoe discolor yang berwarna ungu dan letakan 

di atas objek glass yang telah ditetesi air kemudian tutup dengan cover glass. 
b. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah kemudian pembesaran lebih kuat 

dan gambar. 
c. Pada objek glass tersebut, tambahkan larutan NaCl 2% dengan meneteskannya pada 

salah satu sisi cover glass. Kelebihan cairan diisap dengan kertas saring/ tissue. 
d. Biarkan selama 10 menit kemudian amati dan gambar keadaan selnya. Bandingkan 

dengan sel sebelum diberi larutan NaCl 2%. 
C. Hemolisis 

a. Sediakan 3 buah objek glass yang masing-masing telah ditetesi dengan larutan NaCl 
0,9%, akuades, dan NaCl 2%. 

b. Pada masing-masing objek glass tersebut, tambahkan setetes eritrosit tikus lalu tutup 
dengan cover glass, amati di bawah mikroskop dan gambarkan selnya. 

D. Osmosis melalui membran semipermeabel 
a. Sediakan 3 butir telur, buatlah 100 ml campuran HCl : Akuades (60 ml : 40 ml) dan 

masukkan telur ke dalam larutan tersebut. Biarkan beberapa lama sampai cangkang 
kapurnya larut. Tentukan ukuran (diameter, panjang, dan pendek) dengan jangka sorong 
serta beratnya. 

b. Siapkan 3 buah beaker glass yang masing-masing berisi larutan NaCl 0,9 %, akuades, 
NaCl 10 % dan masukkan masing-masing telur pada setiap beakerglass yang telah berisi 
larutasn yang berbeda. 

c. Biarkan selama 1 jam kemudian tentukan kembali ukuran dan berat masing-masing telur 
yang telah direndam pada larutan yang berbeda. 

 
 
 
 
 



                                       Praktikum Biologi Fapet Unpad: Bagian sel dan jaringan    I. 21 

 
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Cara Mengukur Lengkungan 

 
 
 

 
 
 

 
1. Apa yang dimaksud dengan difusi dan osmosis ? 
2. Sebutkan perbedaan dari hipotonik, hipertonik, dan isotonik ? 
3. Berikan penjelasan mengenai terjadinya plasmolisis pada sel hewan maupun pada sel 

tumbuhan ? 
4. Apakah yang dimaksud dengan tekanan turgor ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milimeterblok 
 

Potongan 

pepaya/kentang 
Penyangga 

Jarak Lengkungan 

 

EVALUASI 
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LEMBAR KERJA 
DIFUSI-OSMOSIS 

 
 
1. Tekanan Turgor 

Ukuran kentang/ pepaya sebelum percobaan, panjang ….. cm, lebar ….. cm, tinggi ….. cm. 
 
Ukuran kentang/ pepaya setelah percobaan : 

Medium 
Ukuran 

Panjang (cm) Tinggi (cm) Lebar (cm) Lengkungan (mm) 

Air      

NaCl     

 
Terangkan hasil pengamatan saudara di atas. 
Pada potongan pepaya/ kentang mana yang ukurannya menyusut dan mana yang ukurannya 
mengembang? Mengapa? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Plasmolisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar sel tumbuhan dalam air        Gambar sel plasmolisis pada sel        
(sebelum perlakuan)         tumbuhan (setelah perlakuan) 

 
Mengapa terjadi plasmolisis pada sel epidermis yang diberi larutan NaCl 2%? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Hemolisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gambar sel eritrosit           Gambar sel eritrosit         Gambar sel eritrosit 

     NaCl 0,9%         Akuades        NaCl 2% 
 

Apa yang terjadi pada sel eritrosit dalam larutan NaCl 0,9%, akuades, dan NaCl 2%? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 
4. Osmosis melalui membran semipermeabel 

Medium 
Ukuran Telur (mm) Berat Telur (g) 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

NaCl 0,9%     

Akuades     

NaCl 2%     

 
Jelaskan apa yang terjadi pada telur setelah direndam pada larutan yang berbeda. Mengapa? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………............. 

 
 
 

  


