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KATA PENGANTAR 

Revolusionalisasi dunia sains biologi terjadi dengan luar biasa semenjak dimodelkannya DNA dalam 

struktur tiga dimensi oleh Watson & Crick (1953). Dengan model tiga-dimensi dari molekul kehidupan paling 
dasar yang dimiliki semua mahkluk hidup itu, mulai dari Archaea, hingga paus biru raksasa, bahkan juga 
virus, hampir semua cabang ilmu-ilmu biologi mendapatkan ‘berkah’ yang luar biasa.  

Dalam bidang sistematika (taksonomi) tumbuhan, adanya data DNA juga ikut mempercepat 
kemajuan bidang tersebut secara eksponensial. Jika dahulunya para ahli sangat tergantung dengan data 
morfologi yang sebenarnya penuh dengan perdebatan karena tingginya subyektivitas, sekarang dengan 

bantuan DNA, para praktisi sistematika tumbuhan layaknya kebanjiran jutaan data baru yang dahulu tidak 
terbayangkan akan dapat dengan lebih obyektif diperoleh.  

Sistem klasifikasi tumbuhan berbiji (spermatofita) selanjutnya didominasi oleh dua sistem yang 
bekerja pada taksa yang berbeda, yang pertama pada Gymnospermae (tidak diberi nama). Taksa lainnya 
adalah Angiospermae, yang diatur dalam sistem APG (1998) dan disempurnakan dalam APG II (2003). 

Banyak buku teks yang beredar sekarang mendasari diri pada sistem tersebut, dan pada penuntun praktikum 
ini, sistem itu pulalah yang akan dipergunakan.  

Kesulitan dari penerapan sistem APG adalah pembagian kelompok-kelompok berdasarkan DNA, 

kadang kala tidak tercermin dalam pembagian kelompok berdasarkan morfologi, sehingga tidak jarang ada 
suku atau bahkan bangsa yang tidak memiliki karakter diagnostik, kecuali kekhasan struktur DNA-nya. Oleh 
karena itu penerapan sistem ini dalam praktikum harus diterapkan lebih hati-hati, terutama dengan 

memperhatikan tidak hanya pada karakter suku, namun pada karakter di tingkat clade yang lebih tinggi. 
Pengamatan yang biasa mengandalkan pada karakter habitus (perawakan) tumbuhan, daun, bunga, buah 
dan biji harus dilengkapi dengan karakter lain, terutama palinologi, karena pada clade-clade  tertentu, seperti 

Eudikotiledon karakter palinologi justru sangat penting.  
Dominansi penggunaan karakter molekuler pada sistem APG tidaklah meniadakan pentingnya 

karakter-karakter lain, seperti morfologi. Bahkan dalam Praktikum Botani 2, Spermatofita, mahasiswa justru 

akan digiring untuk menapak-tilasi apa yang dilakukan oleh para pionir-pionir dalam membangun cabang ilmu 
yang sekarang dikenal dengan nama sistematika, yaitu dengan mendeskripsikan karakter tumbuhan dengan 
kata-kata, seperti yang dilakukan oleh Linnaeus pada Species Plantarum 1753 maupun dengan ilustrasi, 

sketsa tangan, seperti yang dilakukan oleh Robert Brown saat beliau mengilustrasikan untuk pertama kalinya 
marga Rafflesia dan jenisnya yang paling terkenal Rafflesia arnoldii dalam Transactions of the Linnean Society 
of London 8: 207. 1821.  

Kritik dari rekan-rekan dosen Jurusan Biologi UNJ-lah yang memicu disusunnya buku panduan 
praktikum ini, sebagai antisipasi perkembangan sains yang luar biasa. Selain itu kami mengucapkan banyak 

terima kasih kepada banyak pihak, Prof Anwar Arif, rekan-rekan di Herbarium Bogoriense-Puslit Biologi LIPI 
Cibinong, Pimpinan Jurusan Biologi UNJ dan banyak pihak lainnya yang diskusi dan kritiknya merupakan 
masukan sangat berharga bagi buku penuntun ini. 

 
Juli 2009 
Agung Sedayu 

Rosminar Suna 
Mieke Miarsyah 
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KATA PENGANTAR EDISI 2017 

Buku ini telah dimanfaatkan mahasiswa botani di UNJ selama hampir 10 tahun. Perkembangan ilmu 

pengetahuan tetap tidak berkurang pesatnya selama kurun waktu tersebut. Bahkan system APG telah dua kali 
disempurnakan menjadi APG III (2009) dan APG IV (2016). Dalam dua sistem terakhir tersebut, secara garis 
besar tidak ada perubahan ekstrem dalam klasifikasi tumbuhan Angiosperma, namun lebih berupa 

penyempurnaan, terutama beberapa clade yang sebelumnya belum diberi nama telah diberi nama resmi.  
Untuk kepraktisan, edisi 2017 ini tetap berdasarkan APG II, bukan APG IV. Edisi 2017 adalah edisi 

buku penuntun praktikum ekonomis yang menghemat banyak kertas dibanding buku penuntun praktikum 

sebelumnya. Semoga ekonomisasi tidak mengurangi kualitas. 
 

Maret 2018 
Agung Sedayu 
Mieke Miarsyah  

Diana Vivanti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

SISTEM KLASIFIKASI BERDASARKAN DATA MOLEKULER 

A. KLASIFIKASI GYMNOSPERMAE 

Lindley (1830) memperkenalkan kelas Gymnospermae bagi kelompok tumbuhan berbiji dengan ovule 

yang terekspos/tidak terlindung. Awalnya Lindley mengenal lima ‘bangsa alamiah’ Gnetaceae, Cycadaceae, 
Coniferae, Taxaceae dan Equisetaceae. Selanjutnya Equisetaceae diketahui tidak termasuk tumbuhan berbiji. 
Coniferae dan Taxaceae disatukan, dan satu lagi kelompok diperkenalkan: Ginkgo. Inilah yang mendasari 

pembagian empat divisi yang dikenal sekarang: Cycadophyta, Ginkgophyta, Pinophyta (Coniferae) dan 
Gnetophyta, diluar tumbuhan berbunga yang dikelompokkan sebagai divisi ke-lima dalam tumbuhan berbiji, 

yaitu Magnoliophyta (Judd dkk. 2002) 
 

 
Gambar 1. Analisis Maximum Likelihood (ML) dari gabungan keseluruhan (3) genom pada tumbuhan 

© Chaw dkk. 2000. 
 

Para peneliti memperlakukan Gymnospermae secara beragam. Ada yang menempatkannya dalam 
kelas Gymnospermae atau dalam divisi Gymnospermofita. Di bawah divisi pembagian sub-grup dikenal 
dalam ranking bangsa, kelas, anak-kelas, divisi, anak-divisi atau filum, memberikan banyak nama pada 

satu entitas, seperti Cycadales, Cycadae, Cycadinae, Cycadophyta, Cycadophytina). Di buku panduan ini 
dipakai ranking divisi dengan akhiran –fita, yaitu Gymnospermofita.  
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Klasifikasi terbaru Gymnospermae terutama mendasarkan diri pada beberapa makalah ilmiah, yaitu 
Chaw dkk. (2000) dan Bowe dkk. (2000).  Makalah tersebut yang sekarang merupakan rujukan dalam 

berbagai buku teks botani mengungkapkan beberapa prinsip penting dalam sistematika tumbuhan. Hal 
terpenting adalah bahwa kelompok Gymnospermofita (Gymnospermae) merupakan kelompok yang 
monofiletik. Artinya seluruh anggota kelompok tumbuhan berbiji terbuka yang hidup pada masa kini 

seluruhnya memiliki kekerabatan yang saling dekat satu sama lain dibandingkan kelompok-kelompok lain 
yang dianalisis, termasuk Lycofita (Lycophytes), Paku/Monilofita (Fern) dan Angiospermae (Angiosperm). 

Dalam kelompok tumbuhan Gymnosperm (Gambar 1.), kelompok pakis haji (Cycad) terpetakan 

pada posisi paling pangkal (basal), dan dianggap sebagai kelompok yang paling primitif dari kelompok 
Gymnosperm. Kelompok selanjutnya yang hanya terdiri dari satu jenis adalah Ginkgo. Hal yang unik 

yang diungkap dalam makalah ilmiah tersebut adalah posisi Gnetales yang walaupun monofiletik, namun 
ternyata posisinya bersarang (nested) dalam clade Pinophyta (konifer), dengan kelompok terdekat 
(sister group)-nya yaitu clade Abies + Pseudotsuga (konifer). Para penulis makalah tersebut 

berkesimpulan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nenek moyang Gnetales berasal dari 
nenek moyang bersama (common ancestor) yang merupakan tumbuhan konifer. Sayangnya secara 
nomenklatur, para penulis tidak memberikan usul apakah ‘clade bersama’ [konifer + Gnetales] harus 

diberi nama sendiri atau tidak.  

B. KLASIFIKASI ANGIOSPERMAE APG II (2003) 

Klasifikasi APG dibuat oleh banyak ilmuwan yang masing masing menyumbangkan sedikit fragmen 

untuk memperjelas keseluruhan skenario klasifikasi Angiospermae. Para peneliti tersebut tergabung dalam 
‘Angiosperm Phylogeny Group’ dan berhasil merekonstruksi hubungan kekerabatan dalam kelompok 
tumbuhan berbunga, pertama pada tahun 1998 dan disempurnakan pada tahun 2003. Perlu diketahui bahwa 

sejak tahun 2003, banyak ahli yang telah menulis buku tentang botani dan mendasarkan diri pada sistem 
klasifikasi APG II, namun melakukan modifikasi terhadap sistem tersebut (tidak mengadopsi keseluruhannya, 
karena memiliki pendapat yang berbeda dalam satu dan dua hal). Hal yang harus dipahami dalam klasifikasi 

APG II (Gambar 2.) adalah: 
Nama clade yang diberikan pada satu kelompok yang monofiletik, seperti Magnoliid, Eudicot, Rosid, 

Eurosid I dan lain sebagainya adalah nama informal, sehingga tidak mengikuti aturan baku ICBN (tidak 

memiliki akhiran baku seperti  -fita, -ales, -phytinae, tidak mengikuti peraturan apakah huruf awal ditulis 
dalam KAPITAL atau huruf kecil). Dalam panduan ini beberapa nama dalam bahasa Inggris diartikan menjadi 

‘lebih Indonesia’ misalnya Eudicot menjadi Eudikotiledon. 
  

 
Gambar 2. Rangkuman dari kladogram (cladogram) rekonstruksi APG II  

© Simpson, M.G. 2006, Plant systematics. Elsevier Academic Press, Amsterdam. 

 
Dalam rekonstruksi ini terdapat taksa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok 

tertentu, oleh karenanya kelompok tersebut ditempatkan sendirian. Contoh dari kelompok seperti ini adalah 

Chloranthaceae yang ditempatkan sendirian diluar Magnoliid, maupun Ceratophyllales yang ditempatkan di 
luar Eudikotiledon.  
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BAB II  

BENTUK KEGIATAN DALAM PRAKTIKUM BOTANI 2 

A. BAGAIMANA MENCARI KLASIFIKASI JENIS TUMBUHAN YANG DIPRAKTIKUMKAN? 

 
Sesuai yang telah dibahas pada Bab I, maka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

klasifikasi yang dituliskan tidak lagi mengikuti buku ‘Gembong’. Kita dapat mengikuti sistem yang digunakan 
oleh Missouri Botanical Garden dalam http://www.tropicos.org/. Gunakan fasilitas ‘Quick Name Search’, misal 
untuk Garcinia mangostana (Manggis; Gambar 3.), maka windows akan memunculkan layar: 

 

 
Gambar 3. Print screen Quick Name Search pada http://tropicos.org untuk keyword “Garcinia 

mangostana”. 

 
Nama yang valid dapat diperoleh dari tropicos.org, atau theplantlist.org. Kedua laman daring ini 

menyediakan nama tumbuhan yang dimanfaatkan saat ini, maupun sinonimnya yang mungkin dahulu pernah 

berlaku bagi jenis bersangkutan. 
Mohon diperhatikan bahwa dalam praktikum kita hanya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga 

istilah (Divisio/Division, Classis/Class, Ordo/Order, Familia/Family, Genus dan Species tidak 

diperkenankan). Nama ranking yang diperkenankan adalah dalam bahasa Indonesia, yaitu: Divisi, Kelas, 
Bangsa, Suku, Marga dan Jenis.  

 

B. MEMBUAT DESKRIPSI 

 
Deskripsi bagian-bagian penting dibuat secara berurutan, dimulai dari Habitus; Batang/Ranting; 

Susunan Daun, Bentuk Daun, Inflorescens, Bunga (Buah dan Biji). Untuk membantu membuat 
deskripsi yang lengkap dapat mengunakan bantuan deskripsi yang lebih teknis dari http://ZipcodeZoo.com 
atau http://delta-intkey.com. Deskripsi dari internet harus dilakukan sebelum praktikum dimulai. Perlu 

diketahui, bahwa dengan menggunakan ‘ZipcodeZoo’ ataupun ‘delta-intkey’ dapat juga diperoleh klasifikasi 
tumbuhan yang dimaksud, namun verifikasi tetap dilakukan berdasarkan ‘tropicos’. Dan ‘theplantlist’ 

 

Edisi online semester 108/2018

LAB BIOLOGI UNJ

http://www.tropicos.org/
http://tropicos.org/
http://zipcodezoo.com/
http://delta-intkey.com/


 4 

C. ILUSTRASI BOTANI 

 

Praktikan akan menggambarkan berbagai bagian tumbuhan yang ditugaskan untuk dapat 
mengilustrasikan kondisi keseluruhan tumbuhan tersebut secara lengkap. Untuk satu spesimen, gambar 
biasanya dibuat beberapa buah dalam satu lembar pengamatan. Pada Gambar 4., perhatikan: 

 
1. Beberapa gambar dimuat dalam satu lembar pengamatan, mulai dari karakter keseluruhan (ranting 

dengan susunan daun dan bunga), kemudian menjadi makin detil, misal: senjata, indumentum pada 

ranting, bentuk daun, indumentum pada daun, bentuk inflorescense, bentuk bunga, bagian-bagian 
bunga, dan terakhir yang juga penting adalah polen (lihat petunjuk untuk palinologi).  

2. Setiap gambar diberikan judul. 
3. Setiap gambar dilengkapi skala garis dengan memanfaatkan mistar. Jika gambar didapat dari 

pengamatan mikroskop cahaya, maka tidak dibuat skala garis, namun dengan kata: Perbesaran: 

……. X. 
4. Gambar tidak harus artistik dan realistis, namun wajib memenuhi azas proporsionalitas. 
5. Setiap gambar dilengkapi dengan keterangan tiap-tiap bagian yang diilustrasikan (a, b, c… dst) 

 
Keterangan gambar: a. Frond lengkap; b. Sisik non-clathrate hitam tidak tembus pandang; c. C-S stipe; 

d. Pandangan adaksial pinna dengan ujung pinna ber-cristae; e. Pandangan abaksial pinna, posisi sori; 
f. Rhizoma menjalar dilengkapi akar 

Gambar 4. Sketsa © Eli Yanah Arwanih 2008 dalam Sedayu & Arwanih (2008): Pteris multifida cv. 
cristata. 

  

D. KARAKTER PALINOLOGI 

 
Palinologi (Palynology) adalah ilmu yang mempelajari karakter obyek-obyek mirip tepung sari 

(palimomorf) termasuk tepung sari (polen), spora, kista Dinoflagellata, acritarch, chitinozoa dan scolecodont. 
Tepung sari diproduksi dalam anthera dari sel induk sari. Sel induk sari akan mengalami pembelahan meiosis, 
sehinga dari 1 sel induk sari akan diperoleh 4 sel tepung sari. Setelah mengalami meiosis, 4 sel tepung sari 

ada yang tetap bersatu dalam bentuk tetrad atau pecah menjadi monad (Gambar 5.; Simpson 2006).  
 

 
Gambar 5.  Polen monad (kiri); Polen tetrad (tengah & kanan) © Simpson 2006 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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Polaritas Polen 
Polen seperti memiliki polaritas. Lihat Gambar 6. Untuk dapat memahami kutub-kutub pada sebuah polen.  

 
Gambar 6. Polaritas polen © Simpson 2006 

 
Karakter Penting untuk taksonomi: Liang (Aperture). 
Liang merupakan semacam tanda berupa celah atau pori di permukaan polen. Biasanya liang adalah bekas 

menempelnya 4 polen pada saat berbentuk tetrad. Pada saat polen dewasa dan disebarkan, liang berfungsi 
untuk keluarnya tabung polen (pollen tube) dan juga lokasi terjadinya peristiwa harmomegathy, yaitu 
elastisitas ukuran polen mengikuti kadar air yang terserap masuk atau keluar polen pada saat germinasi di 

kepala putik (Erdtman 1966). Karakter liang merupakan karakter yang sangat penting dalam taksonomi, 
seperti contoh, karakter inilah yang mendefinisikan clade Eudikotiledon, yaitu tipe liang polen tricolpate 
(Gambar 7, 8.). 

 

 
Gambar 7. Aperture polen. © Simpson 2006 
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Gambar 8. Contoh aperture polen: A. Monosulcate. B. Tricolporate. C. Triporate. D. Diporate. E. 
Spiraperturate. F. Pentaporate. G. Ulcerate. H. Disulculate. I. Tricolporate (satu aperture terlihat, 

ditepinya pseudo-aperture).  J. Pantoporate, dengan pahatan echinate. K. Pantoporate. L. 

Zonosulculate.© Simpson 2006 
 
 

Pola pahatan (sculpturing) pada dinding polen juga merupakan karakter penting dan harus diamati 
(Gambar 9.). 
 

 
Gambar 9. Pola pahatan polen: A. Echinate. B. Verrucate. C. Foveolate. D. Rugulose. E. Striate. F,G. 

Reticulate. © Simpson 2006 
 

BAGAIMANA MEMBUAT SEDIAAN PALINOLOGI 
 
ALAT  

1. Pinset 
2. Mikroskop 
3. Kaca obyek 

4. Kaca Penutup 
5. Tisu 

6. Kuas cat air 
 
BAHAN 
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1. Bagian bunga yang mengandung polen 
2. Air 

3. Pewarna (Safranin Jeli) 
 
CARA KERJA 

1. Jika bunga telah mekar, ketukkan bunga pada kaca obyek, sehingga tepung sari jatuh ke 
permukaan kaca. Untuk membantu, dapat juga digunakan kuas cat air. Jika bunga belum mekar, 
rusaklah kepala sari menggunakan pinset, dan luruhkan tepung sari ke kaca obyek menggunakan 

kuas cat air. 
2. Teteskan air pada kaca obyek dan tutup dengan kaca penutup. Jika perlu gunakan pewarna. 

3. Amati di bawah mikroskop, gambar hasil pengamatan dalam buku praktikum pada lembar 
pengamatan jenis tersebut, bersama-sama karakter ranting, daun, bunga (buah-biji). Jenis-jenis 
yang diamati sesuai dengan tema-tema praktikum tiap pekan (lihat lembar pengamatan) 

4. Tentukan tipe aperture dari polen yang diamati. 
5. Gambar polen yang saudara amati pada perbesaran mikroskop yang paling baik 

 

E. KARAKTER SITOLOGI (KROMOSOM) 

 
Ilmu tentang analisis kromosom (Sitogenetika/Cytogenetics) berperan penting dalam taksonomi. 

Pemetaan kromosom (karyotype/karyotip) pada setiap makhluk hidup dapat dimanfaatkan untuk menjadi 
data penting dalam taksonomi. Kromosom dapat dilihat pada saat sel akan melakukan pembelahan, terutama 
pada saat metafase. Kromosom tiap makhluk hidup berbeda, misalnya pada manusia jumlah set kromosom x 

(n) = 23, pada Rubiaceae, jumlah kromosom beragam tiap jenis, mulai dari x (n) = (6-)9/11(-17). Karakter 
kromosom sangat penting untuk taksonomi, terutama untuk membedakan antar jenis dalam satu suku, 
karena banyak suku yang memiliki jenis dengan jumlah kromosom yang beragam. Namun banyak juga suku 

dengan jenis-jenis berjumlah kromosom seragam. Karakter kromosom juga dimanfaatkan untuk membuktikan 
ploidi (polyploidi, aneuploidi dst) pada satu jenis tumbuhan. Cara preparasi kromosom dimodifikasi dari 
Marcon dkk. (2003).  

 
ALAT 

1. Beaker glass 
2. Pengaduk 
3. Penangas (hot plate) 

4. Lumpang keramik dengan liang-liang 
5. Botol berkaca gelap 
6. Kaca obyek 

7. Kaca penutup 
8. Pensil berpenghapus di ujungnya 
9. Silet 

10. Mikroskop 
11. Kamera digital 
 

BAHAN 
1. 8-Hydroxyquinoline 0.002 M. Cara membuatnya: 

a. 0.3 gr 8-Hydroxyquinoline dilarutkan dalam 1 L aquadest pada suhu 70OC.  

b. Aduk dengan stirer selama 1 jam sampai larutan terlihat kuning.  

c. Simpan dalam lemari es dalam botol yang tidak tembus cahaya. (Persiapkan beberapa hari sebelum 

praktikum dan simpan di lemari es 4OC) 
2. 2% Aceto-orcein. Cara membuatnya: 

a. Panaskan pada penangas (hot plate), asam asetat glasial dalam beaker glass sebanyak 22.5 cc, suhu 

100OC.  

b. Masukkan 1g Orcein 

c. Goyang-goyang hingga kristal Orcein melarut dalam asam 

d. Setelah suhu agak dingin masukkan 27.5 cc aquadest 
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e. Biarkan mendingin, simpan dalam botol tak tembus cahaya. (Persiapkan beberapa hari sebelum 
praktikum, simpan dalam lemari es 4OC). *Dua bahan yang disiapkan di atas cukup untuk 
kegiatan 3 prodi. 

3. HCl 1 N 
4. Asam asetat 45% 

5. Cat kuku 
6. Tisu 
7. Spesimen tumbuhan, yaitu ujung akar yang segar, masih hidup dan aktif membelah. Caranya tumbuhan 

yang dikehendaki ditanam terlebih dahulu di media pasir untuk memperoleh akar yang segar 
 

CARA KERJA 
1. Koleksi spesimen tumbuhan 

a. Spesimen sebaiknya dikoleksi hidup, ditanam di pot, untuk menumbuhkan pucuk/akar baru yang 

segar.  
b. Ambil ujung akar yang baik, putih dan segar atau daun yang sangat muda, cuci dengan air bersih dan 

rendam dalam Hydroxyquinoline. Diamkan selama 12 jam dalam kulkas (4OC) 

2. Fiksasi & pengamatan mikroskopis 
a. Cuci akar / daun yang telah direndam dalam Hydroxyquinoline dengan aquadest. 
b. Masukkan akar dalam 45% Acetic acid selama 10 menit untuk melunakkan sel. 

c. Siapkan campuran 1N HCl + Acetic acid 45% (3 :1); panaskan pada suhu yang konstan 60oC dalam 
air. 

d. Masukkan akar dalam campuran HCl + Acetic acid selama 1—3 menit, tergantung kekakuan akar. 

Jaga suhu air pemanas konstan 60oC.  
e. Angkat, masukkan dalam aceto-orcein yang telah disiapkan dalam lubang-lubang plat keramik. 

Tunggu hingga Orcein meresap dalam sel. 

f. Pindahkan pada kaca obyek yang telah ditetesi Aceto-orcein 
g. Potong ujung akar/daun hingga tinggal 1—1.5 mm 
h. Tambahkan orcein secukupnya, tutup dengan kaca penutup. 

i. Pukul-pukul dengan karet pensil, pegang kaca obyek dan kaca penutup menggunakan kertas saring.  
j. Pinggir kaca penutup ditutup dengan cat kuku 

k. Amati dengan mikroskop. 
l. Hasil yang baik difoto dengan kamera. Hasil di-print dan dilampirkan dalam buku praktikum 

 

 

F. KARAKTER MOLEKULER (DNA) 

 

Susunan basa nukleotida dalam DNA & RNA merupakan petunjuk penting dalam taksonomi. Banyak 
teknik yang dikembangkan dalam dunia genetika dan dimanfaatkan sangat intensif dalam dunia taksonomi, 
salah satunya adalah DNA sequencing. Teknik ini menentukan urutan basa nukleotida Adenine, Guanine, 

Cytosine dan Thymine dalam sebuah region gen dalam genom satu jenis makhluk hidup. Proses yang 
dilakukan cukup panjang, mulai dari isolasi DNA genomic, proses amplifikasi molekul DNA yang menjadi 
target dengan PCR, purifikasi, dan terakhir adalah sequencing Callow dkk. (1997, . Para ilmuan yang 

melakukan proses sequencing untuk berbagai keperluan, terutama taksonomi, wajib untuk menyerahkan data 
hasil sequence-nya ke genebank di http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Karena cukup rumit untuk melakukan 
proses sequencing sendiri dan memakan waktu, maka dalam praktikum hasil yang didepositkan dalam ‘ncbi’-

lah yang akan kita pergunakan. 
 

ALAT 
1. Laptop/komputer yang terhubung dengan internet 
2. Program Geneious® untuk Windows atau Macintosh dapat di-download dari http://geneious.com.  
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Gambar 10. Print screen hasil search nucleotida untuk kata kunci Amorphophallus thaiensis 

 
BAHAN 

1. Sequence DNA/RNA dari kelompok-kelompok tumbuhan yang akan dianalisis, di-download dari 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Assession Number tiap nukleotida harus dicatat.  
CARA KERJA 
1. Mencari dan mempersiapkan sequence DNA/RNA 

a. Dalam box ‘search’ pada http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ ubah kategori ‘search’ dari ‘All 
database’ menjadi ‘nucleotide’ 

b. Kemudian ketikkan keyword nama jenis tumbuhan yang akan di-download, misal 

Amorphophallus thaiensis. Maka windows akan menunjukkan layar (Gambar 10.).  
c. Pastikan bahwa kita akan menganalisis hanya dari satu gen/region saja. Jika dalam deposit 

‘ncbi’ terdapat lebih dari satu gen, maka pilih satu gen saja untuk semua jenis tumbuhan 
yang akan kita analisis, misalnya rbcL; maka klik no. 3 DQ012504, layar akan menunjukkan 
Gambar 11.  

 

 
Gambar 11. Print screen hasil search DQ012504 dari rbcL. 

 

d. Catat Assession number (Locus = DQ012504), jumlah basa nukleotida = 1448 bp (base 
pair), gen yang dianalisis = rbcL (1,5-biphosphate carboxylase/oxygenase large subunit), 

dan orang yang menganalisis gen tersebut (author) dalam catatan terpisah. 
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e. Scroll layar tersebut ke bawah hingga menemui urutan basa nukleotida ‘ORIGIN’ di paling 
bawah. Copy keseluruhan basa tersebut dalam file .txt terpisah, beri nama file agar tidak 

tertukar. 
 

 
Gambar 12. Print screen bagian bawah dari DQ012504 ‘ORIGIN’. 

 
f. Bersihkan data DNA yang di-download dengan menghilangkan spasi dan nomor penanda, 

sehingga untuk DQ012504 (Gambar 12.) akan diperoleh data DNA bersih yaitu: 
tgttggattcaaagctggtgttaaagattacaaattgacttattatactcctgactatgagacaaaagatactgatatcttggcagcatt
ccgagtaactcctcaacccggagttccgcctgaagaagcaggggctgcagtagctgccgaatcttctactggtacatggacaactgt

gtggactgatggacttaccagtcttgatcgttacaaaggacgatgctaccacatcgaagccgttgttggggaggaaaatcaatatatt
gcttatgtagcttaccctttagacctttttgaagaaggttctgttactaacatgtttacttctattgtaggtaatgtatttgggtttaaagctt
tacgagctctacgtctggaggatttgcgaattcctcccgcttattccaaaactttcgaaggtccacctcacggtatccaaagcgaaaga

gataaattgaacaagtatggtcgtcccctattgggatgtacgattaaaccaaaattgggattatccgcaaaaaactatggtagagcgt
gttatgaatgtcttcgcggtggacttgattttaccaaggatgatgaaaacgtgaactcacaaccatttatgcgttggagagaccgtttc
ttattttgtgccgaagcactttataaagcacaggccgaaacaggtgaaattaaagggcattacttgaatgctactgcaggtacgtgtg

aagaaatgatcaaaagggctgtgtttgccagagaattgggagtccctatcgtaatgcatgactacctaacagggggattcactgcaa
atacgagtttagctcattattgccgagacaatggtctacttcttcacatccaccgcgcaatgcatgcagttattgatagacagaagtatc
atggtatgcattttcgcgtactagctaaagcattacgtatgtctggtggggaccatattcacgctggtacagtagtaggtaaactggaa

ggtgaacgtgagatgactttaggttttgttgatttattacgtgatgattatattgaaaaagaccgaagtcgtggtatttttttcactcaag
attgggtctctatgccgggtgttatccctgtagcttcagggggtattcatgtttggcatatgcctgccctgactgagatctttggggatga

ttccgtactacagttcggtggaggaactttaggacacccttggggaaatgcacctggtgcagtagcaaatcgggtagctttagaagc
gtgtgtacaagctcgtaatgagggacgtgatcttgctcgtgaaggtaatgaaattatccgtgaagctagcaaatggagtcctgaact
agccgctgcttgtgaggtttggaaagcgatcaaattcgaattcgaaccagtagataaactagatgttaaaaaataagcttgcgtaatt

cagtaattctcctaattgcaattaa 
total 1448 bp. 
 

g. Save data. 
  

2. Analisis UPGMA menggunakan Geneious® 

Pada komputer yang telah di-install dengan Geneious®, lakukan analisis data. Analisis data meliputi: 
import data .txt ke dalam Geneious®  Alignment  Analisis menggunakan UPGMA (coba dengan 

outgroup atau tidak dengan outgroup)  rekonstruksi pohon kladogram (cladogram). Analisis 

dilakukan bersama-sama di laboratorium. Print cladogram yang dihasilkan dan tempelkan hasilnya 

pada buku praktikum. Lampirkan data DNA yang di-download (Assession number, number of 
nucleotide, author dst).   
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BAB III 

PETUNJUK KEGIATAN PRAKTIKUM 

 

A. PERATURAN KHUSUS PRAKTIKUM BOTANI FANEROGAM 

 

Peraturan standar yang berlaku di Jurusan Biologi UNJ adalah: 
Mahasiswa datang di ruang praktikum tepat pada waktunya, mengenakan jas laboratorium, dan melepas 
sepatu. Peraturan lengkap dapat dibaca di pintu masuk laboratorium ekologi dan kultur jaringan. Khusus 

untuk praktikum Botani 2, peraturan tambahan adalah: 
1. Kelompok praktikum menyediakan spesimen tumbuhan yang diminta. Jika ada spesimen yang tidak 

dibawa, seluruh anggota kelompok tidak diperkenankan masuk laboratorium, sebelum spesimen yang 
dimaksud diperoleh. 

2. Spesimen tumbuhan yang dibawa adalah spesimen FERTIL, memiliki bagian bunga (atau strobilus). 

 

B. PERALATAN 

Peralatan dibawa oleh masing masing praktikan maupun telah tersedia di laboratorium. Yang dibawa sendiri 

adalah: 
1. Buku gambar ukuran A4 
2. Alat tulis: pensil 2B, penghapus & mistar 

3. Cutter/silet 
4. Tissue 
5. Buku-buku teks seperti Judd dkk. (2002). Untuk jenis-jenis yang asli Indonesia dapat digunakan 

buku Backer & Bakhuizen van den Brink Jr (1963—1965) atau Keng (1969). 
 

Peralatan yang tersedia di laboratorium: 

1. Lup digunakan untuk melihat bagian tumbuhan yang kasar, misal: indumentum pada daun, struktur 
retikulasi vena daun. 

2. Mikroskop stereo digunakan mengamati bagian yang lebih halus, misal: struktur stamen, struktur 

ovule, indumentum. 
3. Mikroskop biasa digunakan untuk melihat bagian yang lebih mikroskopis, terutama polen (tepung 

sari). 
4. Kaca obyek & kaca penutup dipakai pada saat menggunakan mikroskop, terutama membuat 

sediaan polen. Setelah dipakai kaca obyek & penutup dibersihkan kembali. 

5. Pinset untuk membantu memegang atau memisahkan bagian-bagian yang halus. 
6. Peralatan lain yang sesuai dengan topik praktikum 
 

C. BAHAN 

 
Bahan yang selalu digunakan adalah spesimen tumbuhan yang ditentukan. Bagian paling penting yang 

wajib tersedia adalah bunga, karena selain menyediakan data karakter morfologi makroskopis, juga 
menyediakan data morfologi mikroskopis, yaitu tepung sari (polen). Selain itu tergantung tema praktikum, 
seperti kromosom, berbagai bahan kimia digunakan tergantung kebutuhan. 
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PRAKTIKUM 1 SITOLOGI (KROMOSOM) 

TANGGAL  : 

JENIS TUMBUHAN : 
KLASIFIKASI  : 
PERTANYAAN: 

1. Pada suku tersebut, berdasarkan literatur, berapa jumlah kromosom yang umum ditemui? Berapa 
jumlah kromosom jenis tumbuhan yang saudara amati? 

2. Berapa banyak kromosom Telosentrik, Akrosentrik, Metasentrik dalam spesimen saudara? 

 
JAWABAN: 

Edisi online semester 108/2018

LAB BIOLOGI UNJ



 

 22 

PRAKTIKUM 2. MOLEKULER (DNA) 

TANGGAL  : 

JENIS TUMBUHAN : 
PERTANYAAN: 

1. Berapa pasang basa nukleotida masing-masing jenis yang dianalisis? Setelah proses alignment, 
berapa panjang total basa nukleotida yang dianalisis? Berapa banyak insersi-delesi (indel) yang 
diintroduksi pada alignment itu? 
 

2. Mengapa memanfaatkan gen rbcL untuk membandingkan antara jenis yang dianalisis? 
 

3. Bagaimana menjelaskan dendrogram/cladogram yang dihasilkan? Jenis mana yang paling 
berkerabat? Jenis mana yang paling basal? 

 

 
JAWABAN:
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PRAKTIKUM 3. GYMNOSPERMOFITA  
a. Cycadaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Tangkai daun (stipe) memiliki anak daun reduktif membentuk duri. Anak daun tidak bertulang daun, 
hanya ibu tulang daun. Sporofil jantan berbentuk seperti runjung/kerucut/cone. Sporofil betina memiliki 
ujung yang berbentuk lembaran seperti daun. Biji memiliki beberapa lapisan. Jenis yang dipraktikumkan: 

Cycas rumphii 
 

b. Pinaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Tipe kulit batang. Bentuk daun, bedakan bentuk daun Pinaceae dengan cemara (Casuarina: 
Casuarinaceae). Bau resin pada daun/ranting yang dipatahkan. Strobilus jantan kecil. Polen dengan 

kantung udara. Strobilus betina lebih besar. Bakal biji/ovule telanjang. Biji dilengkapi sayap. Jenis yang 
dipraktikumkan: Pinus merkusii. 
 

c. Gnetaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Susunan daun. Bentuk daun. Penulangan daun. Strobilus banci. Lokasi strobilus jantan pada strobilus 
banci. Bentuk polen. Lokasi strobilus betina pada strobilus banci. Lapisan-lapisan pelindung biji dan nama 

dari bagian-bagian tersebut. Jenis yang dipraktikumkan: Gnetum gnemon. 
 
PERTANYAAN: 

1. Mengapa polen Pinus memiliki kantung udara? 
2. Mengapa Gnetum disebut tumbuhan biji terbuka, padahal bijinya jelas diselubungi lapisan-lapisan 

pelindung? 

3. Mengapa struktur strobilus Gnetum sering juga disebut sebagai bunga?  
 
JAWABAN: 
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PRAKTIKUM 4. CLADE PANGKAL (BASAL CLADE) & MAGNOLIID 

A. Nymphaeaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Bentuk daun, biasanya menjantung (berbentuk jantung). Bunga; mahkota 13—tak terhingga, 
polysepalus, polypetalus. Stamen dan staminodium 40—80—tak terhingga, laminar (seperti helaian). 
Gynoecium dengan karpel 8—tak terhingga, tersusun melingkar. Jenis yang dipraktikumkan: 

Nymphaea lotus, N. stellata.  
 
B. Piperaceae; Karakter yang harus diperhatikan:  

Pembengkakan pada buku batang. Daun berseling. Sepasang tulang daun pertama keluar dari 
pangkal ibu tulang daun. Perbungaan berhadapan daun. Perbungaan uniseksual. Bunga tanpa 

perhiasan; hanya dilindungi braktea. Bunga jantan dengan 2 stamen. Bunga betina dengan 3—5 
kepala putik. Karakter braktea penting untuk identifikasi jenis. Buah buni, kecil sekali. Jenis yang 
dipraktikumkan: Peperomia pellucida, Piper betle, P. nigrum. 

 
C. Annonaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Daun berseling. Bunga terminal atau di ketiak daun. Bunga aktinomorfik, biasanya berumah satu. 

Kelopak 3 (2). Mahkota 6 (4) dalam 1—2 lingkaran. Benang sari tersusun (seperti) spiral.  Putik 1—
banyak, berlepasan atau bersatu. Bakal buah 1—banyak. Buah apokarpus. Jenis yang 
dipraktikumkan: Annona muricata. Cananga odorata 

 
D. Magnoliaceae; Karakter yang harus diperhatikan: Daun berseling atau spiral. Perbungaan dengan 

bunga tunggal yang terminal. Bunga aktinomorfik. Perhiasan bunga dengan kelopak dan mahkota 

yang jelas 6—18 helai berlepasan. Tersusun spiral atau dalam 3—4 lingkaran. Benang sari tak 
terhingga, bentuknya memipih seperti lembaran. Polen monosulcate. Bakal biji banyak. Jenis yang 
dipraktikumkan: Michelia champaca (cempaka kuning), M. alba (cempaka putih). 

 
PERTANYAAN: 

1. Apa yang dimaksud apokarpus? Apa kebalikan dari tipe ovarium apokarpus ini? 

2. Pada Magnoliaceae, alat kelamin bunga tersusun spiral dalam sumbu yang memanjang. Apakah 
karakter demikian termasuk karakter bunga modern atau primitif? Mengapa? 

3. Buah sirsak termasuk buah tunggal atau agregat? Mengapa?  
4. Apa ciri utama suku Nymphaeaceae, Piperaceae, Annonaceae dan Magnoliaceae 

 

JAWABAN: 
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PRAKTIKUM 5. EUDIKOTILEDON  

d. Eudikotiledon Pangkal (Basal Eudicot): Proteales: Nelumbonaceae; Karakter yang harus 
diperhatikan: 
Habitus herba air. Daun membundar; memerisai (berbentuk perisai). Penulangan daun menjari. 

Bunga tunggal. Dengan braktea. Perianthium tepal 22—30, sulit dibedakan menjadi kelopak dan 
mahkota. Jika berupa kelopak 2—8. Mahkota 18—28. Stamen 200—400. Gynoecium dengan 12—40 
karpel; apokarpus; menumpang. Buah dengan reseptakulum yang berdaging.  Jenis yang 

dipraktikumkan: Nelumbo nucifera.  
 

e. Eudikotiledon Inti (Core Eudicots) 
j. Eudikotiledon Inti Pangkal (Basal Core Eudicot): Caryophyllales:  

 Amaranthaceae; Karakter yang harus diperhatikan:  

Habitus semak atau herba. Daun berseling atau berhadapan. Perbungaan racemosa, 
cymosa, bulir (spike) atau bongkol. Bunga dilindungi braktea dan brakteola. Perhiasan 

bunga sepaloid 3—5. Stamen 3—5. Gynoecium dengan 2—3 karpel. Jenis yang 
dipraktikumkan: Amaranthus spinosus, A. gracilis, Gomphrena globosa.  
 

 Nyctaginaceae 
Habitus pohon, semak atau herba. Daun berhadapan atau berseling. Bunga tunggal atau 

dalam pebungaan. Perbungaan cymosa atau umbel atau malai/panikula. Sering dilindungi 
oleh braktea involucrum berwarna menarik. Perianthium sepaloid; 5 sering berbentuk 
tabung. Gynoecium dengan 1 karpel. Jenis yang dipraktikumkan: Bougainvillea spectabilis, 
Mirabilis jalapa.  
 
 

PERTANYAAN: 
1. Jelaskan karakter morfologi yang membedakan Amaranthaceae dengan Nyctacynaceae! 
2. Nelumbonaceae bukan termasuk dalam Nymphaeaceae. Dapatkah saudara menjelaskan karakter-

karakter utama yang membedakan Nelumbonaceae dengan Nymphaeaceae? 
 

JAWABAN: 
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PRAKTIKUM 6. ROSID 

 Basal Rosid: Myrtaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus pohon atau semak. Daun biasanya berhadapan, namun dapat juga berseling atau 
spiral; biasanya dengan kelenjar atsiri, aromatik. Bunga biasanya dalam perbungaan; 

cymosa, bulir (spike) atau corymbosa. Kelopak 4—5 biasanya gamosepalus. Mahkota 4—5 
polypetalus. Stamen biasanya banyak. Gynoecium dengan 2—5 karpel.  

 Eurosid I:  

 Fabales: Fabaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus beragam: pohon, semak, liana, herba. Daun tunggal atau majemuk atau 

filodia; dengan pulvinus atau tidak. Bentuk bunga mendasari pembagian anak-suku: 
Caesalpinioideae, Papilionoideae dan Mimosoideae. Buah polong dengan jumlah biji 
beragam. Jenis yang dipraktikumkan mewakili anak-suku, yaitu: Caesalpinia 
pulcherrima, Leucaena leucocephala, Erythrina crista-galli 
 

 Rosales:  

Moraceae; Karakter yang harus diperhatikan:  
Habitus beragam: pohon, herba, liana, semak atau hemi-parasit; biasanya dengan 
getah putih/kuning. Daun sering heterofilus, berhadapan atau berseling. Perbungaan 

beragam: bulir (spike), bongkol, payung atau periuk. Bunga sangat kecil. Perhiasan 
bunga menyusut atau bahkan absen. Bunga uniseksual. Stamen 1—4 (8). Gynoecium 

dengan 2(3) karpel. Buah beragam, buni hingga batu. Banyak membentuk buah 
majemuk. Jenis yang dipraktikumkan: Morus alba, Ficus spp.  

  

Rosaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus pohon atau semak atau herba. Daun sering majemuk, biasanya dilengkapi 
stipula. Tumbuhan hermaprodit (biasanya). Bunga tunggal atau dalam perbungaan. 

Biasanya terdapat epikaliks (5). Kelopak biasanya 5. Mahkota biasanya 5. Stamen 
biasanya banyak. Gynoecium dengan 1—50 karpel. Buah beragam, buni, drupa atau 
majemuk. Jenis yang dipraktikumkan: Rosa sp., Rubus fraxinifolius (jika ada).  

 
 Eurosid II: Malvales:  

Malvaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus semak atau (jarang) pohon. Daun berseling atau spiral; biasanya dengan 
indumentum; biasanya dengan stipula. Bunga tunggal atau dalam perbungaan. Terdapat 

epikaliks. Kelopak 5. Mahkota 5. Stamen 5—50; monadelpus. Gynoecium biasanya dengan 5 
karpel. Buah kapsul atau buni. Jenis yang dipraktikumkan: Hibiscus rosa-sinensis, Hibiscus 
tiliaceus.  

 
PERTANYAAN 

1. Jelaskan bagaimana membedakan anak-kelas Caesalpinioideae, Papilionoideae dan Mimosoideae dari 

karakter bunga? Mengapa ketiganya disatukan dalam 1 suku? 
2. Jelaskan perbedaan struktur buah pada Rosaceae, misalnya buah apel (Malus domestica) dan strawberry 

(Fragaria vesca)?  

3. Jelaskan bagaimana menerangkan karakter perbungaan Moraceae, jika melihat karakter perbungaan 
Ficus dibandingkan dengan bunga Morus? Bandingkan juga dengan perbungaan satu jenis lain yang 

tidak dipraktikumkan, yaitu: Dorstenia? (mohon gambar perbungaan Dorstenia dapat dicari di internet!) 
 
JAWABAN: 
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PRAKTIKUM 7. ASTERID  

 Euasterid I : 
 Gentianales:  

Apocynaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus pohon, semak atau liana. Sering dengan getah putih/bening. Daun berseling, 
paling umum berhadapan atau berkarang (3 atau 4 dalam 1 nodus). Bunga tunggal 

atau dalam perbungaan. Kelopak 5. Mahkota 5. Stamen 5, muncul dari pangkal atau 
mulut mahkota. Gynoecium dengan 2 karpel. Buah biasanya schizokarpus, kapsula. 
Jenis yang dipraktikumkan: Plumeria acuminata, Alamanda cathartica 

 
Rubiaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus pohon, semak, liana atau herba. Daun (hampir) selalu tersusun berhadapan. 

(Hampir) selalu dengan stipula interpetiolaris. Bunga tunggal atau dalam perbungaan. 
Perbungaan dalam cymosa, malai/panikula atau bongkol/capitulum. Kelopak 4 atau 5. 

Mahkota 4—5. Stamen 4 atau 5, melekat di pangkal mahkota. Gynoecium umumnya 
dengan 2 karpel. Buah buni, kapsula atau batu. Jenis yang dipraktikumkan: Ixora sp., 
Morinda citrifolia.  

 
 Lamiales:  

Lamiaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus pohon, semak atau herba. Batang biasanya bersegi (4). Daun berhadapan atau 
berkarang (3—10 daun tiap nodus). Perbungaan dalam malai/panikula, bulir (spike) 
atau cymosa. Bunga zigomorfik, resupinatus. Stamen 2—4 monadelpus, didinamus. 

Gynoecium dengan 2 karpel. Buah biasanya buah kering. Jenis yang dipraktikumkan: 
Coleus stamineus, Ocimum basilicum. 
 

 Solanales:  
Convolvulaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus biasanya herba menjalar atau semak atau pohon. Daun berseling atau spiral. 

Bunga umumnya tunggal atau jika dalam perbungaan: cymosa, dichasium atau 
cincinnus. Kelopak 5 berlekatan. Mahkota 5, berlekatan. Stamen 5. Gynoecium 2 (-5). 
Karpel menumpang. Buah kapsula, buni atau nut. Jenis yang dipraktikumkan: Ipomoea 
aquea. 
 

Solanaceae; Karakter yang harus diperhatikan:   
Habitus herba, semak atau liana. Daun berseling atau berhadapan. Bunga tunggal atau 
jika berupa perbungaan, cymosa. Kelopak 5 bentuk tabung. Mahkota 5 bentuk tabung. 

Stamen biasanya 5. Gynoecium dengan 2 karpel. Buah kapsula, buni atau batu. Jenis 
yang dipraktikumkan: Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum. 
 

  Euasterid II: Asterales:  
Asteraceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus biasanya herba atau liana, pemanjat. Daun berseling atau berhadapan. Bunga 
dalam perbungaan bentuk bongkol; dilindungi braktea involukrum. Bunga aktinomorfik atau 
zigomorfik; biasanya tetra atau pentamer. Kelopak termodifikasi menjadi bulu-bulu 

(pappus). Corolla 1—3 berbentuk bunga pita (ligulate floret) atau bunga cawan (disk 
floret), bentuk tabung. Stamen 3—5. Gynoecium dengan 2 karpel. Buah kering, biasanya 
buah batu, dengan pappus yang masih menempel untuk penyebaran oleh angin. Jenis yang 

dipraktikumkan: Tridax procumbens dan Asteraceae lainnya.  
 
 

PERTANYAAN: 
a. Pada Asterid, karakter morfologi apa yang menyebabkan mereka disatukan dalam satu kelompok 

(Asterid)? 
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b. Bagaimana cara paling praktis untuk membedakan Rubiaceae dengan Apocynaceae dari karakter 
morfologi? 

c. Pada Asteraceae yang tidak memiliki bunga pita/bunga tepi, seperti sawi langit (Vernonia cinerea) atau 
bluntas (Pluchea indica) bagaimana cara menarik hewan penyerbuk? 

JAWABAN: 
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PRAKTIKUM 8. MONOKOTILEDON  

Monokotiledon Pangkal (Basal Monocot): 
i. Alismatales: Araceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus/perawakan herba. Daun tunggal atau majemuk. Penulangan daun tidak sejajar/paralel 
ataupun peni-paralel (seperti pisang atau kana). Perbungaan dalam tongkol, selalu dilindungi 

spatha/seludang. Jika biseksual, bunga betina di bagian bawah tongkol, bunga jantan di bagian 
atas. Tidak ada perhiasan bunga. Buah biasanya buni. Jenis yang dipraktikumkan: Anthurium 
spp.  

 
ii.   Asparagales:  

 Orchidaceae; Karakter yang harus diperhatikan:  
Bentuk hidup anggrek terestrial atau epifit. Pada yang epifit, akar menebal membentuk 
velamen. Tipe pertumbuhan batang simpodial atau monopodial. Terdapat pseudobulb atau 

tidak. Tipe perbungaan biasanya racemosa. Bunga biasanya memuntir/resupinate. Amati 
jumlah tepal, dapat 6, 5 atau bahkan 4. Perhatikan bagian bibir/lip dan pilar/column. Polen 

dalam bentuk polinia, yang dilindungi oleh tudung/operculum. Jenis yang diamati: Vanda spp. 
Dendrobium spp., Bulbophyllum spp.  
 

 Amaryllidaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus/perawakan herba. Memiliki bulbus. Daun umumnya linear. Tulang daun paralel. 

Dengan seludang daun. Bunga tunggal atau dalam perbungaan. Perbungaan biasanya 
cymosa atau payung. Tepal trimer. Stamen umumnya 6 atau 3—18. Gynoecium dengan 3 
karpel, tenggelam. Jenis yang dipraktikumkan: Amaryllis, Crinum asiaticum, Zephyranthes 
spp.  
 

 Alliaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus herba. Memiliki bulbus atau kormus. Daun berseling. Ulang daun parallel. Dengan 
bau khas bawang. Perbungaan biasanya dalam payung. . Tepal 6; dalam 2 lingkaran; 

petaloid. Stamen 6. Gynoecium dengan 3 karpel, menumpang. Jenis yang dipraktikumkan: 
Allium pp. (bunga dapat dibeli di pasar).  

 

PERTANYAAN: 
1. Apa yang dimaksud dengan pseudobulb? Modifikasi dari organ utama (daun, batang, akar) apa 

pseudobulb berasal? 

2. Jelaskan perbedaan karakter morfologi utama Amaryllidaceae dengan Alliaceae! 
JAWABAN: 
  

Edisi online semester 108/2018

LAB BIOLOGI UNJ



 

 30 

PRAKTIKUM 9. COMMELINIID 

j. Arecales: Arecaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus: pohon, liana atau semak; simpodial atau monopodial. Daun tunggal atau majemuk; 
menyirip atau menjari. Perbungaan dilindungi oleh seludang. Seludang paling luar paling besar 
disebut ‘prophyl’. Bunga dalam perbungaan apakah tersusun tunggal; tersusun dua-dua (dyad); 

atau tersusun tiga-tiga (triad). Kelopak 3, Mahkota 3. Stamen 3 atau 6 atau 9. Gynoecium 
biasanya dengan 3 karpel. Buah buni atau batu atau buah majemuk. Jenis yang dipraktikumkan: 
palem kuning (Chrysalidocarpus lutescens) atau palem merah (Cyrtostachys lacca) atau palem 

tulang ikan (Caryota mitis) atau palem-palem lain yang berbunga. 
 

ii. Commelinales: Commelinaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 
Habitus herba, roset akar atau batang. Daun linear; tulang daun paralel. Tumbuhan biasanya 
hermaprodit. Perbungaan cymosa. Bentuk braktea unik. Kelopak 3, mahkota 3. Stamen 3 atau 6. 

Gynoecium dengan 3 karpel. Jenis yang dipraktikumkan: Rhoeo discolor. 
iii. Zingiberales: 

 Musaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Kormus dengan batang semu. Tulang daun peni-paralel. Perbungaan cymosa. Selalu dengan 
seludang. Tepal 6; 5 berlekatan, 1 lepas. Stamen 5 atau 6. Gynoecium 3 karpel. Buah buni 

terspesialisasi. Jenis yang dipraktikumkan: Musa X sapientum 
 

 Cannaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus herba dengan rhizoma. Daun tunggal, penulangan daun penni-paralel. Perbungaan 
dalam ‘bulir (spike) atau malai/panikula’. Bunga dilindungi braktea. Kelopak 3, mahkota 3. 

1—4 buah staminodium seperti petal (labellum). Stamen 1. Gynoecium 3 karpel. Buah kapsul 
berbintil-bintil. Jenis yang dipraktikumkan: Canna indica, C. hybrida.  

 

iv. Poales:  
 Cyperaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus herba dengan tuber atau rhizoma. Daun tunggal; tulang daun paralel; biasanya 
dilengkapi ligula. Batang muda biasanya segitiga (potongan melintang). Perbungaan 
umumnya spikelet (dapat cymosa atau racemosa). Bunga dengan braktea. Perianthium 

biasanya menyusut atau bahkan absen. Stamen 1—3 atau 4—6. Gynoecium dengan 2 karpel. 
Buah biasanya longkah (achene/achenium). Jenis yang dipraktikumkan: berbagai jenis teki 
Cyperus spp., Fymbristylis spp., dll.  

 
 Poaceae; Karakter yang harus diperhatikan: 

Habitus biasanya herba, mungkin ‘pohon’  seperti bambu, atau liana seperti bambu rambat. 
Daun tunggal, dengan tulang daun paralel dan biasanya dengan ligula. Perbungaan terminal 
berbentuk spikelet. Pada bunga terdapat bagian-bagian terspesialisasi: gluma, lemma dan 

palea. Dilindungi braktea atau tidak. Perianthium menyusut atau absen. Stamen yang umum 
2—3. Gynoecium dengan 2 karpel. Buah biasanya ‘grain’. Jenis yang dipraktikumkan: 
berbagai jenis rumput: Isachne spp., Axonopus spp., dll.  

 
 
 

PERTANYAAN: 
1. Bagaimana membedakan Poaceae dengan Cyperaceae dari karakter vegetatif? 

2. Jelaskan bagaimana cara penyerbukan utama pada Poaceae, mengapa terjadi hal seperti itu? 
3. Buatlah matriks persamaan dari suku Musaceae dan suku Cannaceae! 
4. Suku Araceae memiliki dua bentuk hidup, yaitu monopodial dan simpodial. Jelaskan masing-masing 

berikut contoh jenisnya! 
5. Jelaskan manfaat tumbuhan yang saudara amati 
 

JAWABAN: 
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