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I. STRUKTUR JARINGAN TANAMAN DAN STOMATA 

 

a. Pendahuluan 

Struktur Jaringan Tanaman 

Setiap mahluk hidup termasuk tanaman baik tingkat tinggi 

(Phanerogamae) ataupun tingkat rendah (Cryptogamae) tersusun atas sel. Sel-

sel tanaman membentuk jaringan-jaringan dengan fungsi khusus atau tertentu, 

salah satunya jaringan floem yang berfungsi sebagai transport hasil-hasil 

fotosintesis. 

Stuktur sel tanaman yang menyusun jaringan tertentu memiliki stuktur 

atau bentuk yang bebeda-beda, cenderung membulat atau lonjong ataupun 

bentuk lain. Sel tanaman tersusun atas dinding sel, sitoplasma, inti, dan 

organel-organel sel. Struktur atau bentuk jaringan tanaman dapat diamati 

secara jelas dengan menggunakan mikroskop cahaya. 

 

 
Gambar 1. Penampang irisan vertikal batang tanaman monokotil dan dikotil 

 

Stomata 

Stomata merupakan salah satu bagian dari organ daun yang memiliki 

fungsi penting khususnya dalam hubungannya dengan proses fotosintesis, 

yaitu sebagai tempat pertukaran gas. Stomata terdiri dari sel penjaga yang 

memiliki kemampuan untuk mengubah tekanan turgornya berdasarkan 

kandungan air didalam se tersebut. Secara umum, ketika siang hari stomata 

dalam kondisi terbuka dan terjadi pertukaran gas CO2. Selain itu, stomata juga 

memiliki fungsi dalam proses traspirasi dan juga respirasi. 

Persebaran stomata pada daun secara umum lebih banyak pada bagian 

bawah daun (abaksial). Pada tanaman monokotil biasanya stomata terdistribusi 

mengikuti pola tertentu atau sejajar, sedangkan pada tanaman dikotil 

umumnya stomatanya tidak teratur distribusinya. 
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Gambar 2. Stomata dalam kondisi menutup dan membuka 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui struktur jaringan tanaman dan stomata 

serta bentuknya saat membuka dan menutup. 

c. Metode Pelaksanaan 

Alat dan bahan 

Object dan cover glass, pinset, isolasi, gunting, kutek, preparat  

Prosedur kerja 

Struktur Jaringan Tanaman 

- letakkan preparat (sampel sel tanaman) yang sudah ada di object glass di 

meja mikroskop 

- tentukan skala yang terbaik 

- amati dan gambar bagian-bagian dari sel tanaman 

Stomata 

- oleskan kutek pada daun bagian atas dan bawah tanaman 

- tutup olesan kutek menggunakan isolasi 

- tunggu beberapa saat, kemudian ambil isolasi yang ditempelkan pada 

kutek 

- letakkan isolasi tersebut di object glass 

- amati stomata pada bagian atas dan bawah daun serta hitung jumlahnya 

d. Referensi  

Glim-Lacy, Janice., Kaufman, Peter B. 2006. Botany Illustrated: Introduction 

to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families 2
nd

 Edition. USA: 

Springer Science+Business Media, Inc. 

Staff Pengajar Bagian Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan. 2015. Penuntun 

Praktikum Botani Umum. Bogor: Departemen Biologi IPB. 
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II. STRUKTUR ANATOMI TUMBUHAN  

(Monokotil dan Dikotil) 

 

a. Pendahuluan 

Batang Monokotil dan Dikotil 

Struktur jaringan penyusun batang monokotil tumbuhan adalah: 

1. Epidermis: terdiri dari satu lapis sel, dengan susunan rapat, dan tidak 

memiliki ruang antarsel. Pada dinding sel sebelah luar terdapat lapisan 

kutikula yang berguna untuk melindungi batang dari kekeringan. 

2. Korteks: tersusun oleh sel-sel parenkim yang keadaan dindingnya tipis. 

Sel-sel parenkim pada korteks batang memiliki bentuk tidak teratur 

sehingga mengakibatkan banyak ruang di antara sel-selnya. Selain sel 

parenkim, korteks juga mengandung kolenkim dan sklerenkim, yang 

berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. 

3. Stele (silinder pusat): terdapat di sebelah dalam korteks, batas antara 

korteks dan stele umumnya tidak jelas. Pada stele monokotil terdapat 

ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup  sehingga 

tidak memiliki kambium yang menyebabkan batang monokotil tidak dapat 

tumbuh membesar atau tidak terjadi pertumbuhan menebal/ sekunder. Di 

dalam silinder pusat terdapat berkas pengangkut xilem dan floem. 

Susunan struktur jaringan penyusun batang dikotil dari luar ke dalam tersusun 

dari beberapa bagian, struktur penyusunnya antara lain: 

a. Epidermis 

merupakan lapisan terluar yang dilapisi oleh kutikula serta berfungsi 

sebagai pelindung jaringan di dalamnya oleh adanya gangguan luar. 

b. Korteks 

terdiri dari beberapa lapis sel, yang dekat dengan lapisan epidermis 

tersusun atas jaringan kolenkim, makin ke dalam tersusun atas jaringan 

parenkim. 

c. Endodermis 

tersusun atas selapis sel, merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan 

stele. 

d. Stele/silinder pusat 

merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapis terluar dari stele disebut 

perisikel atau perikambium. lkatan pembuluh pada stele batang dikotil 

disebut tipe kolateral terbuka dengan xilem di sebelah dalam dan floem di 

sebelah luar serta dibatasi oleh kambium diantaranya ke duanya. 

 

Struktur anatomi daun dikotil dan monokotil 

Irisan melintang daun dan mengamatinya mulai dari bagian atas ke 

bawah, terlihat susunannya terdiri atas epidermis atas, mesofil, berkas 

pembuluh angkut, dan epidermis bawah 

Epidermis 

Epidermis pada daun merupakan sel-sel yang tersusun dari satu lapisan 

sel, yang dinding selnya mengalami penebalan. Penebalan dinding sel pada 

daun dapat disebabkan oleh zat kitin (kutikula) atau lignin. Daun juga 

memiliki alat-alat tambahan yang berasal dari modifikasi epidermis, misalnya 

trikoma (rambut daun), sel kipas, duri, dan lain-lain. 
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Mesofil 

Mesofil merupakan lapisan jaringan pada daun yang tersusun atas sel-

sel parenkim. Susunan sel-sel parenkim pada mesofil keadaannya renggang 

sehingga menghasilkan banyak ruang antarsel. Pada tumbuhan dikotil mesofil 

sering kali berdiferensiasi menjadi jaringan lain, yaitu palisade (jaringan tiang) 

dan spons (jaringan bunga karang). 

Berkas Pembuluh Angkut 

Berkas pembuluh angkut di daun terdapat pada pertulangan daun. Tipe 

berkas pembuluh angkut daun, sama dengan yang terdapat pada batang. 

Tulang-tulang yang terdapat pada daun selain berfungsi sebagai alat 

transportasi juga memberi bentuk pada daun dan memperkuat daun. 

 

Struktur Anatomi Akar Dikotil dan Monokotil 

Perbedaan yang mencolok antara tumbuhan dikotil terletak pada berkas 

pembuluh, berkas pembuluh pada tumbuhan dikotil terlihat lebih teratur, 

sedangkan berkas pembuluh pada tumbuhan monokotil terlihat berkas 

pembuluh yang tidak teratur.  

Pada akar tumbuhan dikotil, di antara xylem dan floem terdapat 

kambium, sedangkan pada akar tumbuhan monokotil di antara xylem dan 

floem tidak di jumpai kambium. Kambium merupakan titik pertumbuhan 

sekunder kearah dalam membentuk xylem dan kearah luar membentuk floem. 

Secara umum dapat pula dikatakan bahwa tumbuhan dikotil memiliki ciri 

berupa akar tunggang dan terdapat tudung akar. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui struktur anatomi bagian utama dari 

tanaman, yakni akar, batang dan daun. 

c. Metode Pelaksanaan 

Alat dan bahan 

Tanaman/preparat, mikroskop dan alat tulis 

Prosedur kerja 

1. mengamati struktur anatomi tanaman di sekitar kampus dan tanaman 

contoh (seperti akar, batang, daun dsb) 

2. menggambar dan memberi keterangan bagian-bagian tanaman 

3. bentuk akar (serabut atau tunggang) 

4. sifat batang tanaman 

5. jelaskan fungsi masing-masing bagian tanaman 

6. cari nama ilmiah tanaman yang diamati 

d. Referensi 

Tjitrosoepomo, Gembong. 2007. Morfologi Tumbuhan. Yogyakarta: UGM 

Press. 

Staff Pengajar Bagian Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan. 2015. Penuntun 

Praktikum Botani Umum. Bogor: Departemen Biologi IPB. 
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III. MORFOLOGI DAUN 

 

a. Pendahuluan 

Daun adalah organ tumbuhan yang umumnya memiliki bentuk lebar 

dan pipih yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Daun biasanya 

tumbuh dari bagian buku-buku (nodes) dari batang. Sebagian besar daun 

berwarna hijau, namun banyak terdapat juga variasi warna yang ditemukan 

pada tumbuhan muai dari kuning, merah, coklat, dan lain-lain. 

Bagian-bagian daun secara umum terdiri dari tangkai daun (petiole) 

dan helai daun (lamina), disebut dengan daun bertangkai. Tipe daun lain dapat 

ditemukan pada jenis tanaman yang berbeda, yaitu daun lengkap, daun 

berpelepah, daun duduk (sessile), daun tunggal, dan daun majemuk. Daun 

lengkap terdiri dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiole), dan 

helaian daun (lamina). Daun berpelepah terdiri dari pelepah daun (vagina) dan 

helaian daun (lamina), sedangkan tipe daun duduk hanya terdiri dari helaian 

daun saja. Daun tunggal merupakan tipe daun dimana tangkai daun hanya 

mendukung satu helaian daun saja, sedangkan daun yang tangkainya 

bercabang-cabang dan pada cabang tersebut mendukung helaian daun 

sehingga pada satu tangkai daun mendukung lebih dari satu helaian daun 

disebut dengan daun majemuk. 

 

 
Gambar 3. Bagian-bagian daun 

 

 
Gambar 4. Tipe daun majemuk 

 

Trifoliate Palmate 
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Gambar 5. Macam bentuk helaian daun 

 

 
Gambar 6. Tipe pertulangan daun 

 

 
Gambar 7. Macam-macam bentuk ujung daun 
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Gambar 8. Macam-macam bentuk pangkal daun 

 

 
Gambar 9. Macam tepi daun, a. bentuk sinus dan angulus, b. rata, c. beringgit, 

d. bergigi, e. bergerigi, f. Bergerigi ganda, g. berombak 

 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah mencandra morfologi daun serta tipe daun 

majemuk. 

c. Metode Pelaksanaan 

Alat dan bahan 

Daun tunggal dan daun majemuk 

Prosedur kerja 

Mencandra sifat-sifat daun yang perlu diperhatikan, seperti: 

1. bangun helaian daun 

2. warna helaian daun 
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3. bentuk ujung helaian daun 

4. bentuk pangkal helaian daun 

5. bentuk susunan tulang helaian daun  

6. bentuk tepi helaian daun 

7. tebal daging helaian daun 

8. keadaan permukaan helaian daun bagian atas dan bawah (licin, kasar, 

terdapat bulu halus/kasar dsb)  

9. Jika daun majemuk, sebutkan tipenya 

d. Referensi

Tjitrosoepomo, Gembong. 2007. Morfologi Tumbuhan. Yogyakarta: UGM 

Press. 

Staff Pengajar Bagian Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan. 2015. Penuntun 

Praktikum Botani Umum. Bogor: Departemen Biologi IPB. 
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IV. PHYLLOTAXIS 

 

a. Pendahuluan 

Tipe duduk daun (Phyllotaxy) dapat berupa tersebar (spiral), berhadapan 

(opposite), berselang-seling (alternate), berkarang (whorlet), berhadapan 

bersilangan (opposite-decussete), roset, berberkas (fascicled), equitant, 

menyirap (imbricate). 

 

 

 

 
Gambar 10. Contoh pola phyllotaxis dari tumbuhan 

b. Alat dan bahan 

Alat dan Bahan: 

- tanaman mengkudu 

- tanaman pepaya, dsb 

Prosedur kerja 

1. menentukan garis spiral dan ortostik 

2. menghitung rumus divergensinya 

3. menggambar diagram phyllotaxis 

c. Referensi

Tjitrosoepomo, Gembong. 2007. Morfologi Tumbuhan. Yogyakarta: UGM 

Press. 

Staff Pengajar Bagian Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan. 2015. Penuntun 

Praktikum Botani Umum. Bogor: Departemen Biologi IPB. 
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V. STUKTUR ALAT REPRODUKSI ANGIOSPERMAE DAN 

GYMNOSPERMAE 

(Morfologi, Diagram Dan Rumus Bunga) 

 

a. Pendahuluan 

Bunga merupakan organ tumbuhan modifikasi suatu tunas (batang dan 

daun-daun) yang bentuk, warna dan susunannya disesuaikan dengan fungsinya 

sebagai organ reproduksi, sehingga pada bunga dapat terjadi penyerbukan dan 

pembuahan, dan akhirnya dapat dihasilkan buah dan biji sebagai alat 

perkembangbiakan. 

Angiospermae sering disebut sebagai tumbuhan berbunga yang 

merupakan kelompok tumbuhan berbiji dengan karakteristik khusus pada 

bagian  bunga, buah, dan siklus hidup yang berbeda dari tumbuhan lainnya. 

Angiospermae memiliki keragaman yang tinggi baik dari karakter vegetatif 

maupun generatif. Alat reproduksi pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari 

empat bagian utama, yaitu sepal/kelopak, petal/mahkota, stamen/benang sari, 

dan pistill/putik. Stamen terdiri dari dua bagian yaitu anther dan fillamen, 

sedangkan pistill terdiri dari tiga bagian yaitu ovarium, stilus, stigma. 

 
Gambar 11. Struktur bunga lengkap yang terdiri dari alat perhiasan dan alat 

reproduksi 

 

Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka yang dicirikan 

oleh adanya bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah. Gymnospermae 

terdiri dari 4 ordo yaitu Cycadales, Gynkgoales, Coniferales, dan Gnetales. 

Struktur alat reproduksi kelompok ini tersusun atas strobilus (kerucut/cone). 

Struktur alat reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae relatif lebih sederhana 

dibandingkan Angiospermae, disebut sebagai strobilus atau kerucut jantan 

atau betina. Pada strobilus jantan terdiri dari mikrosporophyll yang memiliki 

struktur tebal seperti sisik dan dipermukaan bagian bawahnya (abaksial 

surface) terdapat mikrosporangia. Pada strobilus betina terdapat 

megasporophyll/macrosporophyll yang umumnya tersusun atas lembaran-

lembaran seperti sisik. 
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Gambar 12. Bentuk strobilus/kerucut pada Pinus sp. 1. Strobilus jantan muda, 

2. Strobilus betina muda, 3. Strobilus jantan masak, 4. Strobilus 

betina masak 

 

 
Gambar 13. Penampang melintang strobilus jantan dan betina 

 

Diagram Bunga 

Diagram bunga adalah gambaran dari penampang bunga yang 

menggunakan simbol-simbol baku dari setiap bagian bunga pada setiap 

lingkaran. Simbol bagian bunga yang sering digunakan dalam membuat 

diagram bunga dapat dilihat pada Gambar 14.  

 

Rumus Bunga 

Rumus bunga adalah gambaran spesifik dari suatu bunga dengan 

menggunakan simbol-simbol dan singkatan-singkatan seperti halnya yang ada 

pada rumus kimia. Simbol dan singkatan yang biasa digunakan untuk 

membentuk rumus bunga dapat dilihat pada Gambar 15.  
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Gambar 14. Simbol yang digunakan untuk diagram bunga 
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Gambar 15. Simbol dan Singkatan dalam Rumus Bunga 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui morfologi bunga angiospermae dan 

gymnospermae serta diagram dan rumus bunga. 

c. Metode Pelaksanaan 

Alat dan bahan 

Bunga tunggal  
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Prosedur kerja 

- menggambar bagian-bagian bunga (calyx, corolla, androecium, 

gynaecium) serta warna bunga 

- membuat diagram dan rumus bunga 

d. Referensi 

Tjitrosoepomo, Gembong. 2007. Morfologi Tumbuhan. Yogyakarta: UGM 

Press. 

Staff Pengajar Bagian Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan. 2015. Penuntun 

Praktikum Botani Umum. Bogor: Departemen Biologi IPB. 
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VI. HERBARIUM KERING DAN KLASIFIKASI SPESIES 

 

a. Pendahuluan 

Pengambilan spesimen tumbuhan di lapangan serta pembuatan 

spesimen menjadi koleksi spesimen tumbuhan kering seringkali dilakukan 

dalam penelitian sistematika. Koleksi tumbuhan dalam bentuk spesimen 

kering tersebut disebut sebagai herbarium. Herbarium merupakan koleksi 

spesimen tumbuhan yang diawetkan, yang berupa seluruh atau bagian 

tertentu tumbuhan, biasanya spesimen tumbuhan dilakukan dengan teknik 

pengepresan, dikeringkan, dan ditempelkan pada selembar kertas. Pada 

tumbuhan jenis tertentu teknik tersebut tidak dapat digunakan sehingga 

dilakukan pengawetan dengan menggunakan alkohol atau larutan 

pengawet lainnya. Selain pengertian yang telah disebutkan, herbarium juga 

dapat diartikan sebagai bangunan atau gedung dimana spesimen-spesimen 

tumbuhan disimpan. 

Koleksi tumbuhan spesimen harus dapat mewakili variasi yang 

terlihat dalam populasi, dan koleksi tumbuhan yang baik berupa spesimen 

tumbuhan yang lengkap. Dengan begitu terdapat beberapa hal penting 

yang harus diperhatikan: 

1. Pilihlah tumbuhan yang tidak terserang penyakit. 

2. Jangan mengkoleksi hanya satu bunga atau satu daun saja, sebisa 

mungkin mengkoleksi spesimen yang telah memiliki bunga dan buah 

sehingga mudah untuk diidentifikasi. 

3. Untuk tumbuhan herba sebisa mungkin mengambil seluruh bagian 

tumbuhan termasuk akar yang berada dibagian dalam tanah, herba 

ukuran besar dapat dilipat atau dipotong beberapa bagian dan diberi 

labe berurutan, misalnya dipotong dari bagian pangkal, tengah, dan 

ujung, selain itu pastikan tidak ada bagian penting yang hilang. 

4. Untuk koleksi semak atau pohon tidak perlu dengan sistem 

perakarannya, cukup dilakukan dengan memotong cabang-cabang 

yang dapat mendokumentasikan variasi ciri-ciri vegetatif dan generatif. 

5. Daun-daun harus dikoleksi dengan cabang pendukungnya, sehingga 

dapat diamati pelekatan tangkai daun, tunas samping, dan daun 

penumpu. Daun majemuk harus dikoleksi dalam keadaan utuh. 

6. Potongan cabang sedapat mungkin menunjukkan pola percabangan. 

7. Jika spesimen tumbuhan mempunyai bentuk daun yang berbeda 

(heterophylly) antara sebelum dan sesudah dewasa atau antara 

ternaungi dan tidak ternaungi, sebutkan dan catat bahan yang 

dikoleksi. 

8. Jika tumbuhan berumah satu, maka harus disertakan kedua tipe 

bunganya (jantan dan betina). 

9. Jika tumbuhan dioecious, maka kedua tanaman yang menghasilkan 

bunga jantan dan betina tersebut harus di koleksi dengan diberikan 

nomor yang berbeda. 

10. Jika tumbuhan berukuran kecil, maka perlu mengkoleksi beberapa 

individu sehingga cukup untuk sheet herbarium. 

11. Idealnya spesimen tumbuhan harus segera disusun dalam lipatan kertas 

koran dan dipres menggunakan alat pres yang dibawa dilapangan 

supaya dihasilkan spesimen yang bagus.  Spesimen dengan ukuran 



16 
 

besar sebaiknya dimasukkan kedalam plastik secara terpisah sehingga 

tidak merusak spesimen lainnya. Untuk mempertahankan spesimen 

tetap segar dan tidak layu, dapat dipercikan air atau dapat juga 

memasukkan koran basah kedalam plastik. 

Pada saat mengkoleksi spesimen dilapangan diperlukan membuat catatan 

lapangan meliputi: 

1. Lokasi : negara, provinsi, kabupaten, atau unit pemerintahan lokal 

lainnya, jarak dari jalan kota terdekat, letak lokasi pada garis bujur dan 

garis lintang. 

2. Tipe habitat, tipe vegetasi, dan spesies lain yang berasosiasi dengan 

spesies yang dikoleksi 

3. Altitude 

4. Informasi apapun mengenai tumbuhan yang tidak dapat diamati jika 

spesimen telah dipres dan dikeringkan seperti warna bunga, aroma 

bunga atau daun, perawakan, ukuran tumbuhan, ada tidaknya getah, 

warna getah, karakter kulit batang, frekuensi, polinator. 

5. Nomor koleksi 

6. Tanggal pengambilan spesimen 

7. Nama kolektor beserta nama orang-orang yang terlibat dalam koleksi 

tersebut juga harus dimasukkan kedalam data lapangan 

8. Data lapangan tersebut dapat dicatat pada buku lapangan atau buku 

koleksi, atau direkam dengan recorder, diketik pada komputer, untuk 

kemudian dipindahkan ke label atau etiket yang ditempelkan pada 

spesimen.   

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah membuat herbarium kering suatu tanaman 

c. Metode Pelaksanaan 

Alat dan bahan 

Tanaman contoh, koran, plaster dan kertas karton 

Prosedur kerja 

- menempelkan tanaman contoh pada koran 

- keringanginkan 

- setelah kering, tempel dikertas karton kemudian berikan nama 

bagian-bagiannya serta klasifikasi tanamannya 

d. Referensi

Staff Pengajar Bagian Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan. 2015. 

Penuntun Praktikum Botani Umum. Bogor: Departemen Biologi IPB. 
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VII. IDENTIFIKASI TANAMAN 

 

a. Pendahuluan 

Jumlah dan keanekaragaman tumbuhan sangat besar, sehingga 

dilakukan penyederhanaan objek studi melalui klasifikasi (pengelompokan) 

dan pemberian nama yang tepat. Hal tersebut disebut Taksonomi Tumbuhan. 

Jenjang takson, meliputi divisi (divisio), kelas (classis), bangsa (ordo), suku 

(familia), marga (genus) dan jenis (species). 

Sarana identifikasi berupa kunci (table) determinasi. Penyusunan 

deskripsi suatu jenis tumbuhan terdiri atas habitus (pohon, perdu, semak atau 

terna), perawakan tumbuhan, perihal akar, perihal batang, perihal daun, alat-

alat lainnya (seperti bentuk kuncup, alat pembelit, alat memanjat, duri, rambut 

dst), perihal bunga, perihal buah dan perihal biji (Tjitrosoepomo, 2007). 

Fitografi dapat didefinisikan sebagai deskripsi struktur tumbuhan yang 

meliputi terminologi dari tumbuhan secara keseluruhan serta bagian dari 

komponen-komponen atau organ-organnya. Setiap tumbuhan dalam kelompok 

Angiospermae memiliki organ vegetatif (akar, batang, daun) dan organ 

generatif (bunga, buah, biji) yang bervariasi. Variasi dari organ-organ tersebut 

dapat dijadikan sebagai penciri dalam identifikasi tumbuhan. 

Akar 

Akar adalah organ tumbuhan yang berbeda dengan batang karena tidak 

memiliki buku atau ruas daun serta mempunyai sistem percabangan yang tidak 

beraturan. Berdasarkan asal terbentuknya akar, maka dikenal tiga macam 

sistem perakaran yaitu: 

1. Akar tunggang : akar primer dan cabang-cabangnya. 

2. Akar serabut : akar yang tumbuh dari bagian tumbuhan lain dari radikula, 

berbentuk seperti benang yang menyebar 

3. Akar adventif : sering disebut sebagai akar liar yaitu akar yang 

berkembang bukan dari hipokotil atau bagian-bagian akar lainnya. 

 

 
Gambar 16. Tiga jenis sistem perakaran 
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Batang 

Batang merupakan sumbu utama dari tumbuhan yang mempunyai 

buku-buku atau ruas-ruas dan biasanya mempunyai daun dan kuncup pada 

ketiak daunnya. Terdapat berbagai bentuk batang diantarnya adaah: 

1. Bulat: contohnya pada kelompok palem (Palmae) 

2. Bersegi: contohnya adalah teki (Cyperus rotundus) yang bersegi tiga dan 

markisah (Pasiflora quadrangularis) yang bersegi empat. 

3. Pipih: contohnya pada kaktus Opuntia vulgaris. 

Daun 

Daun adalah organ yang menempel pada batang yang umumnya 

berbentuk lebar dan pipih. Sebagain besar daun berwarna hijau karena 

kadungan klorofil pada setiap sel yang menyusun jaringan daun. Selain hijau, 

warna daun juga bisa berariasi tergantung jenis tanamannya, contohnya pada 

tanaman Kastuba (Euphorbia pulcherrima) yang sebagian besar daunnya 

berubah menjadi warna merah ketika memasuki masa generatif. Selain 

Kastuba, terdapat beberapa tumbuhan lain yang memiliki warna bervariasi 

seperti Puring (Croton sp), Hanjuang (Dracaena fragrans) , Miana (Coleus sp). 

Umumnya daun terdiri dari petiole dan helai daun/lamina. Daun ada yang 

tunggal dan ada juga yang majemuk. Tipe daun majemuk ada yang menjari 

dan beranak daun tiga (trifoliate), menjari beranak daun enam (palmate), 

menyirip genap (pinnate), menyirip ganjil, menyirip ganda dua (bipinnate), 

atau menyirip ganda tiga (tripinnate). Selain itu, helaian daun juga memiliki 

variasi bentuk yang tinggi seperti pada gambar berikut: 

 
Gambar 17. Berbagai tipe bentuk daun 
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b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi suatu jenis tanaman 

c. Metode Pelaksanaan 

Alat dan bahan 

- Tanaman hortikultura (buah, bunga, dsb) 

- perkebunan 

- kehutanan 

- gulma 

Prosedur kerja 

1. Mengamati tanaman sekitar yang tergolong tanaman hortikultura, 

perkebunan, kehutanan dan gulma 

2. Mencandra tanaman sehingga terlihat taksonomi tanaman.  

3. Deskripsi tumbuhan seperti: 

- Habitus : pohon, semak atau terna 

- Panjang umur : semusin, satu tahun, dua tahun atau tahunan 

- Ekologi : sepanjang pantai, tepi kali, di sungai, dalam lautan, tanah 

rawa, dan sebagainya 

- Perihal akar : akar tunggang atau serabut, warna akar, aroma akar, 

dan sebagainya 

- Perihal batang : ada tidaknya batang, arah tumbuh batang (tegak, 

menjalar, memanjat, membelit dst), bentuk dan sifat batang 

- Perihal daun: susunan daun, tata letak daun serta sifat-sifat daun 

lainnya. 

- Alat lainnya atau alat khusus: duri, alat membelit 

- Perihal bunga 

- Perihal buah dan biji  
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