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CLASSIS : AMPHIBIA 
Rana cancrivora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.   LANDASAN TEORITIS 
  

Amphibia berasal dari kata amphi (rangkap) dan bios (kehidupan) karena amphibia 
merupakan hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan yaitu pada awalnya di air tawar 
selanjutnya di darat. Fase awal (di dalam air) sebelum alat reproduksinya terbentuk atau 
merupakan fase larva (disebut berudu), selanjutnya setelah tumbuh columna vertebralisnya dan 
digiti mulailah katak hidup di darat. Namun demikian ada juga yang selamanya hidup di air atau 
di darat saja sehingga ada yang menamakannya dengan Batrachia (batachos, katak). 

 
Karakteristik yang dimiliki amphibi diantaranya : 

1. Pada kulit terdapat kelenjar-kelenjar 
2. Terdapat 2 pasang alat gerak untuk berjalan dan berenang 
3. Nostril berhubungan dengan mulut yang berhubungan dengan pengeluaran air dan 

saluran pernapasan 
4. Jantung terdiri dari 3 ruang yang terdiri dari 2 atrium dan 1 ventrikel 
5. Respirasi dilakukan dengan kulit,saluran pernapasan dan mulut. 
6. Otak memiliki 10 pasang syaraf cranial 
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I.  TUJUAN PRAKTIKUM 
 

Setelah menyelesaikan praktikum, praktikan diharapkan 
dapat : 

a. menyebutkan karakteristik Rana sp 

b. menunjukkan apparatus digestorius (saluran 
pencernaan) Rana sp 

c. menunjukkan apparatus respiratorius (saluran 
pernapasan) Rana sp 

d. menunjukkan sistem sirkulasi (sistem peredaran 
darah) Rana sp 

e. menunjukkan sistem neuromuskular (sistem syaraf 
dan otot) Rana sp  

f. menunjukkan apparatus urogenitalis  Rana sp 
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7. Temperatur tubuh bersifat poikilothermis 
8. Fertilisasi dapat berlangsung secara eksternal dan internal  

 
Adapun karakteristik khusus pada katak antara lain adalah : 

1. Kulit yang selalu basah dan berlendir.  
Lendir pada umumnya tidak berwarna dan kadang beracun.  Warna kulit bervariasi baik 
warna maupun polanya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ragam sel-sel pigmen 
seperti melanophora (hitam atau coklat), lipophora (merah atau kuning), guanophora 
(biru atau hijau) dan sebagainya.  

2. Endoskeleton utama adalah cranium, skeleton trunci, cingulum anterior,        cingulum 
posterior dan skeleton liberi.  

3. Sistem respirasi terdiri atas sepasang paru-paru (pulmo), kulit dan permukaan dinding 
cavum oris. Semuanya memiliki ephitelium yang selalu basah dan kaya akan kapiler.  

4. Tengkorak memiliki dua kondilus oksipitalis.  Otak memiliki 10 pasang syaraf cranial, 
temperatur tubuh sesuai lingkungan (poikilothermal).  

5. Fertilisasi eksternal dan internal. Telur terbungkus oleh lendir dan selalu diletakan di 
dalam air.  

6. Jantung (cor) memiliki 3 ruangan yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. 
7. Alat indera katak  berupa organon olfactorius (alat pembau), organon gustus (alat 

pengecap), organon visus dan organon auditus. 
 
 

Ada 3 sub kelas  amphibia yaitu Stegocephala, Caudate dan Salienta. 
 
 
A.  TAKSONOMI 
 

Phylum  : Chordata 
Sub-phylum : Vertebrata 
Classis  : Amphibia 
Sub-classis : Salienta ( Anura ) 
Ordo  : Diplasiocoela 
Familia  : Ranidae 
Genus  : Rana 
Species  : Rana  cancrivora (katak hijau) 
 

 
B.   INSPECTIO 

 
Tubuh dapat dibedakan menjadi 3 bagian : 

 caput ( kepala ) 
 truncus ( badan ) 
 extremitas ( anggota badan ) 

 
Pelajari bagian-bagian tubuh secara sistematis dan rinci berdasarkan pembagian tersebut. 
 

    Caput (kepala) : 
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 rima oris ( celah mulut ) : dibangun oleh maxilla ( rahang atas ) dan   mandibula 
( rahang bawah ) 

 nares anteriorus ( nares externa ), lubang hidung luar, sepasang, menembus 
sampai ke cavum oris ( ruang mulut ) 

 organon visus ( mata ) : besar, mempunyai : 
palpebra ( um ) superior ( kelopak mata atas ) 
palpebra ( um ) inferior ( kelopak mata bawah ) 

 membrana nictitans ( selaput mata ) : lanjutan dari palpebra inferior 
 pupil : berbentuk belah ketupat 
 iris : berwarna keemas-emasan 
 membrana tympani ( gendang telinga ) : posterior dari organon visus , dan 

besar. Pada vertebrata yang lebih tinggi derajatnya membrana ini terletak dalam 
lubang telinga. 

 
      Truncus (badan) : 

 dermal ( kulit ) : selalu basah, halus dan terdapat butir – butir pigment, serta 
plicae dorsolateralis ( lipatan2 kulit ) yang mengandung pembuluh darah, 
sehingga melalui kulit dapat terjadi pertukaran gas. 

 Daerah truncus memiliki plicae dermales dorsolaterales yaitu lipatan yang 
terbentuk oleh penebalan kulit, terletak sebelah posterior dari mata menjulur ke 
bagian belakang sepanjang punggung. Plicae dermales longitudinale 
merupakan lipatan kulit tak teratur terdapat diantara plicae dermales 
dorsolaterales. 

 anus ( lubang pengeluaran ) : pada ujung posterior tubuh.  Selain sisa makanan 
yang tidak tercerna dan urine juga keluar dari bagian tersebut sel kelamin (baik 
sel telur betina maupun jantan/spermatozoa) 

 
      Extremitas  atau Alat Gerak 
      Terdiri dari :  

 Extremitas anterior ( anggota/ kaki depan ) 
 Extremitas posterior ( anggota/ kaki belakang ) 

      
 Ad.1 : Extremitas anterior : 
 Sepasang, masing-masing mempunyai bagian : 

 brachium ( lengan atas ) disokong oleh os humerus 
 antebrachium ( lengan bawah ) – tulang radio-ulna 
 manus ( telapak ) – disokong oleh os. carpus dan metacarpus, dan pada manus 

ini menempel 4 buah digiti yang disokong oleh ruas2 os phalanges ( ruas2 tulang 
jari ). 

 
 Ad.2 : Extremitas posterior : 

Sepasang, masing-masing mempunyai bagian : 
  femur ( paha ) – disokong oleh os. femur 
  crus ( kaki bawah, betis ) – disokong oleh os tibia- fibula 
  pes ( telapak kaki ) – disokong oleh os tarsus dan metatarsus. Tarsus terdiri 

dari 2 tulang yang panjang yaitu os astragalus (talus)  dan calcaneum, dan 
dibagian distalnya terdiri dari 2 atau 3 tulang rawan atau tulang2 yang kecil. 
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Pada pes ini menempel 5 buah digiti  yang disokong oleh ruas2 phalanges, dan 
digiti dihubungkan oleh selaput renang. Disebelah digitus terdapat tonjolan 
tulang kecil yaitu prehalux atau calcar. 

 
C.    SITUS VISCERUM 

 
Alat-alat didalam rongga perut (cavum abdominalis) yang ditutupi oleh peritonium (selaput 
rongga perut), terdiri dari : 
 
 cor : letak anterior  
 truncus arteriosus : keluar dari ventrikel menuju anterior dan bercabang kerarah lateral 

menjadi  arcus aorta. 
 vena abdominalis : tepat dibagian bawah linea alba, yang menuju hepar 
 pulmonum ( paru-paru ) : warna merah muda, sepasang, dikiri kanan cor 
 hepar ( hati ) : posterior dari cor, warna coklat 
 ventriculus ( lambung ) : sebelah kiri dari hepar, bentuk melengkung ke kanan 
 duodenum : lanjutan dari ventriculus, diantara duodenum dan ventriculus terentang 

pancreas 
 rectum : bangian akhir dari saluran makanan, menuju ke cloaca  
 anus : lubang pengeluaran 
 lien : bulat, warna merah kecoklatan, dekat intestinum. 
 

 
D.   PENYELIDIKAN MASING-MASING SISTEM 

 
Apparatus Digestivus (alat pencernaan 
makanan) 
Terdiri dari : 
 

        Cavum oris ( ruang mulut ), dibentuk oleh : 
 maxilla ( rahang atas ) dan 
 mandibula ( rahang bawah ) 
 
Pada cavum oris ini terdapat : 
 dentes maxillaris : gigi-gigi halus yang 

tersusun dipinggir maxilla 
 sulcus marginalis : medial dari dentes maxillaris dan berjalan sejajar dengan gigi 

tersebut 
 dentes vomeres ( gigi vomer ) : melekat pada tulang vomer, berbentuk V, letak dekat 

nares posterius 
 nares posterius : anterior dari gigi vomer, merupakan tembusan dari nares anterius ( 

nares externa, lubang hidung luar ) 
 palatum ( langit-langit ) 
 osteum pharyngeum tubae auditivae ( Eustachii ) : lubang yang berhubungan dengan 

ruang telinga, dibagian lateral dekat sudut cavum oris 
 aditus oesophagicus : lubang saluran makanan ke oesophagus 
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 aditus laryngicus  ( glottis ) : celah medio-ventral yang menuju pharynx untuk 
pernapasan, celah ini akan menutup bila hewan sedang menelan 

 lingua bifida : pangkalnya diujung anterior mandibula dan ujungnya mengarah 
kebelakang 

 aditus sacci vocalis : lubang yang menuju kantung suara ( sacci vocalis ) terdapat 
sepasang, dikiri-kanan dekat osteum pharyngeum tubae auditivae, lubang  ini hanya 
terdapat pada yang jantan. 

Dalam cavum oris ini makanan bercampur dengan sekresi mucus (lendir), dan tak 
mempunyai glandula salivary ( kelenjar ludah ). 
 
Traktus digestivus ( saluran pencernaan makanan ), terdiri dari : 
 cavum oris 
 pharynx  
 oesophagus : terdapat kelenjar yang mengeluarkan cairan pencernaan yang bersifat 

basa 
 ventriculus : dibagian kiri coelom, membesar pada bagian anteriornya (pada ujung 

cardiaca) dan memipih kearah posterior (pada ujung pylorus), berfungsi untuk 
menyimpan dan menggiling makanan yang dicampur dengan enzim-enzim yang 
dikeluarkannya.  

 Dindingnya mempunyai  4 lapisan : 
mucosa : bagian yang terdalam, banyak kelenjar-kelenjar (glandulae) 
submucosa 
muscularis 
serosa 

 Dengan gerakan peristaltik dari ventriculus, makanan melalui : 
 valvula pylorus : klep yang terbentuk dari otot daging 
 duodenum : di medial, berbentuk lengkung, diantara ventriculus dan jejenum 
 ileum : duodenum, jejenum dan ileum ini ketiganya disebut intestinum tenue (usus 

kecil, usus halus) 
 rectum : disebut usus besar (intestinum crassum) 
 cloaca 

 
 
Glandulae digestoria (kelenjar-kelenjar pencernaan makanan), terdiri dari : 
 hepar ( hati ) : posterior dari cor, besar, terdiri dari 3 lobi : 

 lobus dexter ( belahan kanan ) 
 lobus sentralis ( belahan tengah ) 
 lobus sinister ( belahan kiri ) 

 vesica fellea ( kandung empedu ) : diantara belahan-belahan hepar, kecil, hasil 
sekresi hepar, yaitu empedu, disimpan dalam kandung ini. Pembuluh2 yang 
membawa empedu yang keluar dari hepar disebut ducti hepatici dan pembuluh 
empedu dari vesica fellea disebut ductus cysticus, kedua jenis pembuluh ini bersatu 
menjadi ductus choledochus yang menuju dan bermuara pada duodenum. Hasil 
sekresi tersebut untuk membantu pencernaan. 

 Pancreas : pembuluhnya disebut ductus pancreaticus yang bermuara pada 
duodenum. 
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E.  TRACTUS RESPIRATORIUS (alat-alat pernapasan) 
 

Pada waktu muda (kecebong, berudu, tadpole).  Rana cancrivora bernapas dengan insang 
(branchium), pada waktu dewasa dengan paru-paru (pulmonum).  
 
Tractus respiratorius ini terdiri dari: 
 nares anterius 
 cavum oris 
 pharynx 
 larynx : terdapat 2 pita elastis yang disebut corda vocalis (kantung suara); apabila udara 

dengan cepat keluar dari pulmonum maka corda tersebut bergetar dan mengeluarkan 
bunyi. 

 Bronchus : pendek 
 Pulmonum : sepasang, dikiri-kanan cor, merupakan kantung yang tipis dan elastis serta 

banyak pembuluh-pembuluh darah. 
 

Selain itu katak juga bernafas dengan kulitnya. Pada kulitnya banyak terdapat pembuluh-
pembuluh darah (arteria cutaneus, cabang dari arteria monalis), sehingga melalui pembuluh-
pembuluh ini terjadi pertukaran gas, baik dari udara bebas maupun yang larut dalam air. 
 
 
 

F.  TRACTUS UROGENITALIA (alat-alat eksresi dan kelamin) 
 
Terdiri dari :  
1. Organa uropoetica 
2. Organa genitalia 
 
ad.1. Organa uropoetica, terdiri dari : 

 ren ( ginjal ) : terjadi dari mesonephros, terdapat sepasang, warna coklat, dorsal 
dari coelom dan retroperitonial (dibelakang/diluar peritonium) 

 ureter (saluran kencing) : hasil-hasil pengeluaran dari ren yaitu urine, melalui 
saluran ini  

 vesica urinaria (kandung kencing) : menempel pada cloaca 
     

ad.2. Organa genitalia : 
  

Organa genitalia masculina (pada yang jantan), terdiri dari : 
 testis : sepasang, letaknya berdekatan dan ventral dari ren, alat penggantungnya 

disebut mesorchium. Spermatozoa yang dihasilkan testis ini dialirkan melalui 
beberapa saluran kecil yaitu vasa efferentia, yang kemudian dibagian anterior dari 
ren berhubungan denga tubuli uriniferi, teruis mengalir kebawah dan bersatu 
dengan ureter. 

 Ductus  urospermaticus  
 Vesicula seminalis 
 Corpus adiposum (badan lemak) : sepasang, masing-masing terdapat pada bagian 

anterior testis atau ovarium (terdapat pada yang jantan dan betina), warna putih-



                                                       Praktikum Biologi Fapet: Bagian Katak IV. 7 

kuning, merupakan persediaan kalori pada musim kawin (breeding season) atau 
pada waktu hibernation (tidur musim dingin). 

       
Organa genitalia femina (organ kelamin betina), terdiri dari : 
 ovarium : sepasang, penghasil ova, ventral dari ren dan alat penggantungnya 

disebut mesovarium. Ova yang masak dilepaskan kedalam coelom, kemudian 
masuk kedalam: 

 oviduct : saluran telur, sepasang, kiri-kanan dari ren, berbelit-belit dan mempunyai 
bagian-bagian : 

 ostium : ujung dari oviduct, disebelah kiri dan kanan dari oesophagus 
 infundibulum 
 uterus : bagian oviduct yang membesar, posterior dari oviduct 
 corpus adiposum (badan lemak) : seperti pada hewan jantan 

 
G.  SISTEM OTOT DAN SKELET 
 

Rangka katak dikelompokkan dalam skelet axialis dan skeletum appendicularis. 
Skelet axialis terdiri atas: 
1. Cranium (tengkorak) 
2. Columna vertebralis (tulang punggung, 10 ruas) 
3. Sternum 
Skelet appendicularis terdiri atas : 
1. Cingulum cranialis (gelang bahu) 
2. Extremitas anterior (anggota badan anterior) 
3. Cingulum caudalis (gelang pinggul) 
4. Extremitas posterior (anggota badan posterior). 

 
III. METODE KERJA  

 
Praktikum dilakukan secara kelompok. Mahasiswa bekerja dalam kelompok 4 – 5 orang, 
mengamati, mencatat dan melakukan diskusi bersama asisten yang bertugas.  Setelah 
praktikum selesai siswa menyerahkan laporan  sementara hasil pengamatan secara 
kelompok..  

 
3.1. ALAT DAN BAHAN 

 
Alat yang dipergunakan dapat dipinjam dari petugas jaga praktikum. Alat yang harus 
dipersiapkan adalah: pinset, gunting, bak preparat, pisau, plastik dll. Setelah 
praktikum selesai alat tersebut harus dikembalikan secara utuh. 

 
 Bahan: setiap kelompok kerja akan mendapatkan 1 ekor katak hijau 

 
3.2. LANGKAH KERJA  

 
1. Amati karakteristik fisik dan tingkah laku, diskusikan. 
2. Katak dibius dengan ether atau chloroform, kemudian diterlentangkan pada 

punggungnya. 
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3. Di bagian medial, kulitnya digunting mulai dari ujung posterior sampai ke ujung 
anterior, dan juga ke arah lateral menuju anggota tubuh. Selama membuka kulit 
tersebut, perhatikan bahwa kulit tidak seluruhnya menempel pada musculi (otot 
daging) di bagian bawahnya, melainkan pada beberapa tempat saja, sehingga 
membentuk ruangan-ruangan (kantung-kantung) diantara kulit dan otot daging, 
yang disebut sacci lymphatici ( kantung limpa ). Kantung-kantung tersebut berisi 
cairan. Setelah  bagian-bagian sacci lymphatici digambar, kemudian perhatikan 
musculi dibagian ventral dan digambar. Lalu otot daging dibuka pula, dengan 
menggunting ( menyayat ) dibagian kiri dan kanan linea alba (digaris medial) 
mulai dari ujung posterior sampai   kebatas caput (kepala). 

4.  Pada waktu menyayat harus hati-hati, sebab tepat dibawah linea alba terdapat 
vena   abdominalis. Juga ke arah lateral menuju anggota badan, musculi disayat. 

5. Pelajari bagian-bagian skelet. Pada saat section dimulai pelajari dan amati antara 
lain m. sternoradialis, m. submandibularis, m. pectoralis, m. deltoidalis, m. rectus 
abdominis, m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, 
linea alba, vasa cutanea (yang berbentuk U) dan sebagainya,  Perhatikan juga  
pada saat tubuh dibalikkan, pelajari nervi spinalis (yang keluar dari columna 
vertebralis) dan otot-otot seperti  
m. longissimus dorsi, m. depressor mandibulae, m. latissimus dorsi, m. spinalis, 
m. ileocostalis, m. iliacus externus. 

6. Amati organ-organ dalam seperti saluran pencernaan (digestivus), dan alat-alat 
reproduksinya. 

7. Gambar dan beri keterangan masing-masing sistem. 
 
 

 
 
 

1. Sebutkan karakteristik dari Rana sp (katak) ! 
2. Pada tingkatan taksonomi Rana sp (katak) yang disebut diplasiocoela adalah ! 
3. Organ yang selalu basah, halus, dan terdapat butir-butir pigmen pada katak disebut. ! 
4. Lubang saluran makanan ke oesophagus pada katak adalah. ! 
5. Sebutkan 4 organ genital pada katak jantan ! 
6. Ada berapa skelet (tulang) appendikularis pada katak ? Sebutkan ! 

 
 
 
 

 
Selamat Bekerja !!!  

 

 

 

EVALUASI 


