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PRATIKUM 1 
 

PENGAMATAN MIKROALGA DAN MAKROALGA 
 

A. Dasar Teori 

Ganggang atau alga adalah golongan tumbuhan berklorofil dengan jaringan tubuh 

yang secara relatif tidak berdiferensiansi, tidak membentuk akar, batang, dan daun. 

Ganggang dianggap sebagai bentuk “rendah” karena tidak memiliki struktur kompleks. 

Algae merupakan organisme berklorofil, tubuhnya merupakan talus (uniseluler maupun 

multiseluler), alat reproduksi pada umumnya berupa sel tunggal, meskipun ada algae 

yang alat reproduksinya tersusun dari banyak sel. Reproduksinya dapat dilakukan secara 

seksual (konjugasi, anisogami, isogami) atau aseksual. 

Pengelompokan alga berdasarkan ukurannnya dibagi menjadi, yaitu: makroalgae 

dan mikroalgae. Makroalga adalah tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan tingkat 

rendah yang tumbuh menahun di air, baik air tawar maupun air laut, selalu menempati 

habitat yang lembab atau basah. Nama makroalga biasanya digunakan untuk menyebut 

tumbuhan laut yang hidup di dasar perairan (fitobentos), berukuran besar (makroalgae), 

dan tergolong dalam Thallophyta. Makroalga memiliki substrat berlumpur, berpasir, 

karang mati, kulit kerang, batu dan kayu. 

Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik, baik sel tunggal 

maupun koloni yang hidup di seluruh wilayah perairan air tawar, laut dan pada daerah 

lembab. Habitat mikroalga adalah tempat yang berair: sungai, kolam, rawa, laut, tanah 

yang lembab, pohon dan sebagainya. Perairan biologi dapat dibagi menjadi dua yaitu 

limnologi (air tawar) dan oseanografi (lautan). Perairan air tawar terbagi pula menjadi 

perairan lentik khususnya danau, waduk atau kolam dan perairan lotik termasuk sungai. 

Perbedaan antara perairan lentik dan lotik yaitu pada sistem lentik biasanya didominasi 

oleh alga planktonik dan sistem lotik oleh organisme bentik (Bellinger & Sigee, 2010:3). 

Mikroalgae mempunyai bentuk yang beranekaragam, ada yang berupa bentuk bola, 

lempengan, pita dan ada yang bergabung membentuk koloni. Selain bentuk tubuh 

mikroalga juga memiliki warna yang bervariasi, berkisar warna hijau, hijau biru, merah, 

kuning, jingga, bahkan ada yang berwarna coklat, sesuai dengan warna yang terkandung 

di dalam selnya. 



Menurut Smith (1950:11), alga dapat dibagi menjadi 7 divisi yaitu Cyanophyta, 

Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Phyrrophyta, Rhodophyta dan Euglenophyta. 

Terdapat lima karakteristik yang dapat digunakan untuk membedakan mikroalga dalam 

taksonomi. Lima karakteristik tersebut yaitu pigmen yang digunakan untuk fotosintesis, 

cadangan makanan, organisasi sel, morfologi dan ekologi mikroalga. 

 
B. Tujuan 

1. Mahasiswa mampu menemukan berbagai jenis Alga 

2. Mahasiswa mampu memahami habitat Alga 

3. Mahasiswa mampu memahami struktur tubuh Alga 

4. Mahasiswa mampu mengetahui perbedaan antara alga 

 
 

C. Alat dan Bahan 

Alat: 

a. Papan bedah 

b. Pentul 

c. Lup 

d. Pinset 

e. Alat tulis menulis 

f. Pensil warna 

g. Pipet tetes 

h. Mikroskop 

i. Deck glass dan objek glass 

Bahan: 

a. Awetan tumbuhan ganggang/ganggang yang masih segar (multiseluler) seperti: 

Coulerpa sp, Sargassum sp, Halimeda sp, Turbinaria sp, dll. 

b. Untuk ganggang uniseluler dapat diamati pada sampel air genangan berwarna hijau, air got, 

dasar perairan baik air laut atau tawar, tanah-tanah yang basah, lapisan lendir pada tembok 

yang basah. 



 

D. Prosedur Kerja 

Makroalga 

a. Untuk ganggang yang multiseluler diamati dengan lup 

b. Gambar bagian-bagian morfologi serta beri pewarnaan sesuai warna aslinya. 

c. Bisa juga diambil gambarnya dengan kamera digital 

d. Susun urutan klasifikasinya 

Mikroalga 

a. Setiap sampel bahan yang disiapkan diamati dengan mikrosokop 

b. Gambar spesies yang ditemukan dan warnai sesuai warna organisme tersebut. 

c. Susun urutan klasifikasinya 

Contoh Makroalga dan Mikroalga 
 

 



LEMBAR PENGAMATAN 
 

No Bahan Gambar Keterangan 

1    

2    

3    



 

 

 

A. Dasar Teori 

PRATIKUM II 

LUMUT (BRYOPHYTA) 

Lumut merupakan tumbuhan kecil, lembut yang secara khas tinggi 1- 10 cm, meskipun 

beberapa jenis adalah banyak lebih besar. Biasanya tumbuh berdekatan bersama-sama di dalam 

keset atau dasar, perdu atau di tempat rindang. Lumut tidak mempunyai bunga atau biji, dan 

daun-daun yang sederhananya menutupi batang liat yang tipis. Pada lumut tertentu menghasilkan 

kapsul spora yang nampak seperti paruh yang dilahirkan pada tangkai tipis. Lumut ini hidup 

pada batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan ditanah. Lumut tersebar hampir diseluruh belahan 

dunia, terkecuali didalam laut. 

Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat 

membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk kedalam kingdom plantae, 

yang mana kingdom plantae meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah 

berdiferensiasi, eukariotik, dan dinding selnya mempunyai selulosa. Organisme yang termasuk 

kedalam plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof (membuat makanan sendiri) dengan 

bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. 

Dalam skala evolusi lumut berada di antara ganggang hijau dan tumbuhan berpembuluh 

(tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji). Persamaan antara ketiga tumbuhan tersebut adalah 

ketiganya mempunyai pigmen fotosintesis berupa klorofil A dan B, dan pati sebagai cadangan 

makanan utama. 

B. Tujuan 

1. Mahasiswa mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang tergolong tumbuhan lumut 

2. Mahasiswa mampu membedakan bentuk morfologi gametofit dan sporofit lumut 

3. Mahasiswa mampu membedakan antar kelas pada lumut 

4. Mahasiswa dapat mengelompokan lumut berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. 

C. Alat dan Bahan 

Alat: a. Mikroskop binokuler b. Lup c. Baki d. Objek glass e. Cover glass 

Bahan: a. Lumut Daun, b. Lumut Hati, c. Lumut Tanduk 



D. Prosedur Kerja 

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 

2. Amatilah bentuk morfologi lumut daun dan lumut hati dengan menggunakan lup. 

3.Lalu gambarkan hasil pengamatan 

Contoh Lumut 
 

Lembar Pengamatan 
 

No Bahan Gambar Keterangan 

1    

2    

3    



 

PRATIKUM III 

TUMBUHAN PAKU 

A. Dasar Teori 

Tumbuhan Paku merupakan golongan tumbuhan yang telah berkosmus (mempunyai akar, 

batang dan daun). Tumbuhan paku dapat hidup di atas tanah atau batu, menempel di kulit pohon 

(epifit), di tepi sungai di tempat-tempat yang lembap (higrofit), hidup di air (hidrofit), atau di 

atas sampah atau sisa tumbuhan atau hewan (saprofit). Sebagian besar tumbuhan paku 

mempunyai batang yang tumbuh di dalam tanah yang disebut rhizoma. Akar pada tumbuhan 

paku bersifat seperti serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra (tudung akar). Batang pada 

sebagian besar paku tidak terlihat karena berada di dalam tanah dalam bentuk rimpang. Akan 

tetapi, ada pula tumbuah paku yang memiliki batang di permukaan tanah yang bercabang, seperti 

pada Cyathea. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi 

dan daerah kering (Budiyanto, 2013). 

Berikut ini beberapa ciri-ciri tumbuhan paku, diantaranya meliputi: a. Organisme multiseluler 

dan eukariotik b. Sudah memiliki akar, daun dan batang sejati, sehingga disebut kormophyta 

berspora. Struktur Akar tumbuhan paku berbentuk serabut dengan kaliptra pada ujungnya. 

Jaringan akarnya terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Struktur Batang Serupa 

halnya dengan jaringan akarnya, struktur batang tumbuhan paku juga terdiri dari epidermis, 

korteks, dan silinder pusat. Pada silinder pusat tersebut terdapat berkas pembuluh angkut, yaitu 

xilem dan floem. Berkas pembuluh ini berperan dalam proses fotosintesis dan mengedarkan hasil 

fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Struktur Daun Struktur daun tumbuhan paku 

terdiri atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. 

Sedangkan jenis tumbuhan paku sendiri terdiri atas berbagai macam, meliputi:a) Jika ditinjau 

dari ukuran daun, maka daun tumbuhan paku ada yang berukuran kecil (mikrofil) dan berukuran 

besar (makrofil). Daun mikrofil tidak bertangkai dan tidak bertulang, serta bebentuk rambut atau 

sisik. Sedangkan daun makrofil bertangkai, bertulang daun, jarngan tiang, bunga karang, dan 

juga memiliki mesofil dengan stomata, serta bebentuk. B) Jika ditinjau dari fungsinya, daun 

tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora (sporofil) dan tidak menghasilkan spora (tropofil). 

Daun tropofil disebut sebagai daun steril dan memiliki klorofil sehingga berperan dalam proses 



fotosintesis dalam menghasilkan glukosa. Sedangkan daun sporofil disebut sebagai daun fertil 

karena menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan. 

B. Tujuan 

1. Mampu mengamati ciri-ciri morfologi tumbuhan paku 

2. Mampu memamahami dan mengamati struktur tumbuhan paku 

3. Mampu membedakan kelompok tumbuhan paku berdasarkan karakteristiknya 

C. Alat dan Bahan 

Alat: 

1. Mikroskop 

2. Lup/kaca pembesar 

3. Pinset 

Bahan: 

1. Tumbuhan Paku dan air 

D. Prosedur Kerja 

1) Amati tumbuhan tersebut kemudian tentukan bagian akar batang dan daunnya, carilah 

sorus, sporangium dan spora, apakah semua spora berukuran sama(homospora) ataukah 

ada 2 macam ukuran Spora (heterospora)? 

2) Catatan, jika ada mikroskop, amati dengan menggunakan microskop,jika tidak 

dibandingkan dengan gambar yang tersedia 

3) Jelaskan Fungsi dari setiap gambar yang kamu amati 

4) Buat laporan 

Contoh Tumbuhan Paku 



Lembar Pengamatan 
 

No Bahan Gambar Keterangan 

1    

2    

3    



 

 

 

A. Dasar Teori 

PRATIKUM IV 

LUMUT KERAK (LICHEN) 

 

Lichen adalah organisme hasil asosiasi simbiosis antara dua organisme yang berbeda 

yaitu alga (photobiont) dan jamur (mycobiont) (Dobson, 1992; Hale, 1969; Nash, 1996). 

Trebouxia merupakan photobiont yang menyusun 20 % dari semua jenis lichen yang ada di 

dunia. Photobiont jenis yang lain antara lain Pseudotrebouxia, Gleocapsa, Nostoc, 

Syctorema, Trentepholia, Phycopeltis, Chlorella, Coccomyxa, dan Dyctyochloropsis. 

Mycobiont umumnya merupakan anggota kelas Ascomycetes dan Basidiomycetes, meskipun 

ada Mycobiont beberapa jenis lichen termasuk anggota kelas Deuteromycetes dan 

Phycomycetes (Untari, 2000). Identifikasi alga dalam talus sangat sulit dilakukan dan 

hampir tidak mungkin, karena koloni alga telah dimodifikasi oleh jamur sehingga alga sulit 

dikenali. Tidak ada bukti bahwa setiap lichen memiliki alga yang spesifik. Beberapa lichen 

yang sama dapat memiliki alga yang berbeda, namun hal ini jarang terjadi (Hale, 1974). 

Simbiosis yang terjadi pada lichen akan menghasilkan suatu jenis yang berbeda-beda 

atas dasar jenis Photobiont dan Mycobiont penyusunnya. Fungsi dari Photobiont sebagai 

penyedia karbohidrat dari hasil fotosintesis untuk Mycobiont yang terdapat pada simbiosis 

tersebut (Dobson, 1992, Hale, 1969, Nash, 1996). Keuntungan komponen jamur didapat 

dengan mengambil gula yang disintesis melalui fotosintesis. Komponen alga mendapatkan 

perlindungan dari bentuk permukaan normal jamur berupa perlindungan terhadap cuaca, 

sehingga memiliki lingkungan yang lebih stabil dan konstan untuk hidup dan tumbuh lebih 

baik. Jamur mengambil gula melalui tengah hifa yang disebut haustoria yang berhubungan 

dengan dinding sel alga. Jamur akan menghasilkan zat kimia yang akan meningkatkan sifat 

semipermiabel dari dinding sel alga yang menyebabkan setidaknya kehilangan 80% gula 



yang diproduksi. Gula dipindahkan melalui hifa alga melalui suatu proses difusi (Baron, 

1999; Sanders, 2001). 

Penafsiran asosiasi antara jamur dan alga berbeda-beda. Anggapan simbiosis 

mutualisme karena keduanya memperoleh keuntungan dari hidup bersama. Alga 

memberikan hasil fotosintesis terutama karbohidrat dan sebaliknya jamur memberikan air 

dan nutrien yang dibutuhkan alga (Tjitroseopomo, 1994 dalam Mardani, 2002). Anggapan 

lain, simbiosis parasitisme, karena jamur sebagai parasit alga. Anggapan simbiosis 

parasitisme dibuktikan dengan adanya hifa jamur yang melepas haustoria atau apresoria 

menembus sel alga untuk mendapatkan nutrisi bagi miseliumnya. Bukti lain dari anggapan 

simbiosis parasitisme bila alga dilepaskan dari jamur maka alga dapat berkembang seperti 

organisme bebas lain, sedangkan jamur akan mati (Sanders, 2001). Anggapan lain 

menyatakan bahwa asosiasi jamur dan alga ini sebagai helotisme yang keuntungan timbal 

balik hanya bersifat sementara dan akhirnya alga diperalat oleh jamur (Tjitrosoepomo, 1994 

dalam Mardani, 2002). 

Berdasarkan tipe pertumbuhan, lichen terbagi menjadi tujuh kelompok yaitu foliose 

(berbentuk seperti daun), fruticose (shrubby atau semak), crustose (berbentuk seperti lapisan 

kulit), squamulose (berbentuk seperti sisik), leprose (permukaan thalus berbubuk), 

filamentous (berbentuk seperti rambut), dan placodiodid (seperti lapisan kulit tetapi terdapat 

lobus pada tepinya) (Dobson, 1992), namun secara tradisional terbagi menjadi tiga 

kelompok yaitu crustose, foliose, dan fruticose. Setiap bentuk pertumbuhan terdapat 

kekhususan dari susunan alga, jaringan medula serta perbedaan tingkat melekat pada 

substrat (Hale, 1974). 



B. Tujuan 

1. Mahasiswa mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang tergolong thallophyta. 

2. Mahasiswa mengetahui perbedaan antara sub divisi lichen 

3. Mahasiswa mengetahui contoh tumbuhan yang tergolong thallophyta yang meliputi kelompok 

lichen. 

C. Alat 

a. Papan bedah 

b. Kamera digital 

c. Alat tulis menulis 

d. Pensil warna 

 
D. Parameter Identifikasi Lichen 

 Foliose 

Pengamatan morfologi talus meliputi bentuk talus, permukaan atas dan bawah, warna 

talus, ada tidaknya soredia, isidia dan soralia. Ada tidaknya rhizine serta tipe rhizin. Ada 

tidaknya apotesia. Pengamatan apotesia meliputi bentuk apotesia, warna apotesia, ukuran 

apotesia, dan permukaan apotesia. Pengamatan spora meliputi warna, tipe, ukuran dan jumlah 

spora dalam askus. 

Isidia soredia 

  

Apotesia Rhizine 



 Fruticose 

Pengamatan morfologi talus meliputi bentuk talus, warna talus, percabangan talus, karakter 

talus (hollow, flat, tufted atau solid). Ada tidaknya soredia, isidia dan soralia. Ada tidaknya 

rhizine serta warna dan tipe rhizin. Ada tidaknya apotesia. Pengamatan apotesia meliputi 

bentuk apotesia, warna apotesia, ukuran apotesia, dan permukaan apotesia. Pengamatan spora 

meliputi warna, tipe, ukuran dan jumlah spora dalam askus. 

 Crustose 

Pengamatan talus meliputi warna talus, morfologi permukaan talus meliputi ada 

tidaknya soredia, isidia dan soralia, dan bentuk talus. Pengamatan apotesia meliputi bentuk 

apotesia, warna apotesia, ukuran apotesia, dan permukaan apotesia. Pengukuran diameter 

apotesia dilakukan dengan menggunakan kertas milimeter blok. Warna mangkuk apotesia dan 

tepi apotesia untuk apotesia bentuk mangkok, sedangkan untuk apotesia berbentuk garis meliputi 

warna garis tepi, garis tengah dan tipe alur. Pengamatan spora meliputi warna, tipe, ukuran dan 

jumlah spora dalam askus. Pengukuran spora meliputi panjang, lebar dan diameter. 

 



 

Pengamatan kimia dilakukan dengan pengirisan talus lichen dan dilihat perubahan warna 

pada bagian medula setelah ditetesi dengan Paraphenylendiamine (P), Kaliumhydroxid 

Platzchen (K), dan Calcium Hypoclorite (C). Pengamatan mikrokristal dilakukan dengan 

pengekstrakan talus lichen menggunakan larutan aseton, kemudian dibiarkan sampai terbentuk 

kristal berwarna putih. Kristal tersebut kemudian ditetesi dengan reagen An dan oT, selanjutnya 

bentuk kristal diamati di bawah mikroskop. Pengamatan kristal dengan menggunakan reagen 

GAW dan GE, dilakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian diamati di bawah mikroskop. 

 
Lembar Pengamatan 

 

 
No Bahan Gambar Keterangan 

1    

2    

3    
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