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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Manusia dan Jin, Tuhan
semesta alam, Ahadun Ahad, yang tiada yang lebih berhak disembah
melainkan hanya diriNya, karena atas berkat rahmat, berkat, anugerah terutama
ilmuNya yang maha luas, penulis dapat menyelesaikan buku praktis Panduan
Praktikum BIODIVERSITAS HEWAN ini dengan baik insyaAllah. Sholawat
dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Shallallahu
alaihu wasallam, keluarga, sahabat dan ummatnya yang senantiasa berusaha
istiqamah dijalannya. Terima kasih penulis haturkan pada berbagai pihak yang
ikut

berkontribusi

baik

secara

langsung

atau

tidak

langsung

atas

terselesaikannya penulisan buku sederhana ini, khusunya kepada rekan-rekan
sejawat di Jurusan Biologi dan seluruh staf di Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Mata kuliah BIODIVERSITAS HEWAN adalah mata kuliah wajib
bagi mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
Islam Negeri Malang, yang meliputi pembelajaran dan pengenalan tentang
evolusi, taksonomi, diversitas, morfologi, habitat, sebaran, status konservasi,
nilai penting dalam ekologi hingga potensi pemanfaatannya bagi kesejahteraan
manusia serta integrasi ayat Al-Quran. Objek kajian BIODIVERSITAS
HEWAN meliputi hewan dari kelompok Protozoa, Porifera, Cnidaria,
Annelida, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Echinodermata, Mollusca,
Arthropoda, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, dan
Mamalia.
Buku panduan praktikum BIODIVERSITAS HEWAN ini ditulis
untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan praktikum dan menulis
laporan hasil praktikum. Sehingga harapannya dapat membimbing mahasiswa
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menghasilkan laporan praktikum yang baik sesuai kaidah penulisan laporan
ilmiah.
Namun demikian, buku panduan ini tentu belum sempurna,
sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.
Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya, di
dunia maupun akhirat Allahumma aammmiiiiinn.

Malang, 17 Juli 2017

Penyusun
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TATA TERTIB PRAKTIKUM
Praktikan diwajibkan:

1.

Biasakan memulai sesuatu dengan Basmalah

2.

Mempersiapkan diri pada setiap acara praktikum yang akan dilakukan
dengan menguasai materi pada panduan petunjuk praktikum dan
menyediakan alat dan bahan praktikum.

3.

Memasuki ruangan praktikum 5 menit sebelum acara dimulai Selama
praktikum dengan berpakaian sopan, bersepatu dan berjas praktikum.

4.

Sebelum praktikum dimulai diadakan pre-test.

5.

Bagi mahasiswa yang tidak lulus pre-test sebanyak 3 kali berturutturut, praktikan dinyatakan gagal

6.

Bertanggung jawab terhadap alat yang digunakan dan segera melapor
jika terjadi kerusakan alat yang dipakai.

7.

Semua gambar dibuat dengan pensil, sedangkan keterangan dan tulisan
lainnya menggunakan ballpoint.

8.

Dilarang makan, minum dan merokok di dalam ruang praktikum

9.

Berkewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan ruangan praktikum

10. Mengumpulkan laporan praktikum tepat waktu, sebagai syarat
mengikuti praktikum acara selanjutnya.
11. Selalu mengikuti petunjuk dan pengumumman baik tertulis maupun
lisan yang berkaitan dengan praktikum BIODIVERSITAS HEWAN
12. Memberi kabar secara tertulis apabila berhalangan hadir, dengan
pengertian bahwa yang bersangkutan tidak lulus pretest pada hari itu
dan wajib mengganti acara praktikum di lain waktu.
13. Hal-hal

yang

belum tercantum

dalam tata

tertib

ini,

yang

berkaitan dengan praktikum BIODIVERSITAS HEWAN akan diatur
kemudian.
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KEGIATAN Ia
PROTOZOA

1.

Pendahuluan
Protozoa adalah hewan mikroskopis yang pertama muncul di

permukaan bumi. Penemuan protozoa diawali setelah ditemukannya sel,
sebagai rentetan diciptakannya mikroskop dalam sejarah penemuan dunia.
Beberapa hewan ini memiliki sifat parasite bagi manusia, namun tidak sedikit
juga yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia.
Ciri-ciri protozoa memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga
dibutuhkan alat bantu (mikroskop) untuk dapat mengamatinya dengan baik.
Beberapa hidup motil, sebagian lainnya non motil. Sebagian hidup soliter,
sebagian lain solider. Beberapa kelompok protozoa yang umum ada disekitar
kita diantaranya adalah:
a.

Amoeba

Amoeba berwarna jernih transparan, bentuknya berubah-ubah. Dalam
keadaan

istirahat

agak

membulat.

Bergerak

pelan-pelan

dengan

membentukkaki semu (pseudopodia). Hal ini sulit diamati karena tubuhnya
ransparan. Pelajari teori dalam teks book, kemudian cari bagian-bagian
dibawah ini:
 Plasmolemma
 Ektoplasma
 Entoplasma
 Nucleus
 Contractile vacuole
 Food vacuole
 Pseudopodia
 Hyaline cap
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b.

Euglena

Ciri hewan ini berwarna hijau karena adanya kloroplast di dalam
tubuhnya, juga ada bintik mata (stigma) yang terletak dibagian anterior dekat
mulut. Bentuk tubuh tetap karena dinding ditutupi oleh pellicle. Hewan ini
mengadakan gerakan euglenouid sehingga bentuk tubuhnya memendek bahkan
membulat. Euglena bergerak dengan flagella. Berdasarkan buku teks terkait,
carilah bagian-bagian dibawah ini. Kemudian gambarlah:


Cytostoma (mulut) merupakan celah bagian anterior



Flagella



Reservoir yaitu rongga jernih di sebelah posterior mulut



Stigma



Nucleus



Contractile vacuola, sebuah dan terletak dekat dengan reservoir
·

Cloroplast

·

Pyrenoid yang tersebar dalam tubuh

·

Endosom, terletak di tengah nukleus

c.

Paramecium

Hewan ini lebih besar dari pada protozoa yang telah disebut
diatas. Tanpa menggunakan mikroskop hewan ini kelihatan (setelah medium
piaraan diteteskan pada gelas benda) seperti bintik-bintik putih bergerak.
Dengan menggunakan mikroskop perbesaran kuat amatilah dan kemudian
gambarlah! Pergerakan hewan ini cepat sekali. Carilah bagian seperti dibawah
ini


Pellicicle



Cilia



Trichocyte
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Contractile vacuola



Macro/ micro nucleus



Cytopharinx



Cythopyge



Ectoplasma



Endoplasma

d.

Stylonichia

Stylochia merupakan hewan bersel satu lebih kecil dari pada
paramaecium, bersilia pada bagian anterior dan posterior dengan ukuran
panjang dan lebih tebal. Vakuola kontraktil tampak jelas.
e.

Vorticella

Vorticella adalah hewan bersel tunggal berbentuk seperti bel atau
genta terbalik dan tangkai yang dipergunakan utuk melekatkan diri pada suatu
tempat. Tangkai ini berbentuk spiral sehigga dapat memperpanjang dan
memperpendek tubuhnya
f.

Stentor

Binatang ini bentuknya seperti terompet, biasanya melekat dan
kadang-kadang berenang bebas
g.

Phacus

Phacus bentuk seperti waru, berwarna hijau dan tubuhnya bergaris inti
terletak ditengah. Pada tubuhnya berflagela
h.

Paranema

Hewan ini berbentuk seperti euglena tetapi tidak berwarna dan
ukurannya lebih kecil
i.

Volvox
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Terdiri atas sel-sel yang membentuk koloni. Sel-slenya terdapat
didalam suatu matrix yang ransparan. Tiap sel memiliki inti, stigma, cloroplas
dan dua flagel. Individu satu dengan individu lainnya dihubungkan dengan
benang-benang protoplasma. Pada koloni sering dijumpai zigot berbentuk
bulat. Ovum berbentuk membulat, sedangkan seperma merupakan kumpulan
sel-sel sperma baik zygot, ovum, maupun sperma tampak jelas pada preparat
jadi

2.

Tujuan praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mengamati berbagai jenis protozoa yang

terkandung dalam berbagai jenis sampel air yang ada disekitar kita.

3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan mikroskopis, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:


Mengamati protozoa pada berbagai sampel air yang dibawa



Mendeskripsi karakter morfologi pada protozoa



Melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah
diamati

4.

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:
1.

Mikroskop

2.

Pipet tetes

3.

Gelas benda dan gelas penutup

4.

tisu

5.

kamera dan alat tulis
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6.

kertas laporan sementara

B. Bahan
Bahan terdiri dari sampel air, diantaranya:
1.

Air mineral bermerk/bersegel

2.

Air mineral isi ulang

3.

Air kolam

4.

Air sawah

5.

Air sungai

6.

Air selokan

7.

Diperbolehkan membawa sampel air kamar mandi kos/rumah
masing-masing.

C. Prosedur Kerja
Air sampel yang telah dibawa diambil dengan menggunakan pipet
tetes, selanjutnya diteteskan pada gelas benda, kemudian ditutup dengan gelas
penutup. Lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Amati
organisme yang anda temukan didalamnya lalu difoto dan di gambar pada
kertas laporan sementara. Buatlah deskripsi karakter yang anda amati dari
spesimen yang anda temukan, lalu identifikasi jenis organisme tersebut.
Lakukan hal yang sama pada sampel air lainnya jika memungkinkan.
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Gambar. Atas: Amoeba, Tengah: Euglena, Bawah: Paramecium

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci
dikotomi dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN Ib
PORIFERA

1.

Pendahuluan
Porifera merupakan hewan akuatik yang bersifat menetap pada

substrat. Berasal dari kata porus= pori/lubang, dan ferrous= mengandung yang
berarti hewan yang tubuhnya memiliki banyak lubang kecil/pori-pori.
Umumnya hewan ini ditemukan di perairan laut, walau demikian ada juga
beberapa yang hidup di air tawar.
Porifera dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Demosongiae,
Calcarea, dan Hexactinellida. Masing-masing memiliki karakter berdasarkan
zat penyusun kerangkanya, sehingga memiliki karakter morfologi yang
beranekaragam.

2.

Tujuan praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsi dan identifikasi berbagai

jenis hewan porifera yang dijumpai pada saat praktikum lapangan

3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan makroskopis, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:


Mengenali porifera yang ditemukan pada saat praktikum lapangan



Mendeskripsi karakter morfologi pada porifera



Melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah
diamati
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4.

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:

1.

Ember dan bak sampel

2.

Kamera dan alat tulis

3.

Kertas laporan sementara

B. Bahan
Bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari spesimen
hewan porifera hasil tangkapan pada saat praktikum lapangan.

C. Prosedur Kerja
Hewan porifera yang masih segar diletakkan pada bak sampel,
kemudian diposisikan sebaik mungkin agar memudahkan pengamatan, lalu
diamati bagian-bagiannya, di deskripsi, di identifikasi, dan didokumentasikan.

Gambar. Kiri ke kanan: Demospongiae, Calcarea, Hexactinellida

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci dikotomi
dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN Ic
CNIDARIA/COELENTERATA

1.

Pendahuluan
Cnidaria/Coelenterata merupakan hewan akuatik yang bersifat

menetap pada substrat. Berasal dari kata Coel= rongga, dan Enteron= bagian
dalam (tubuh). Disebut juga dengan nama Cnidaria karena mengandung racun
yang tersimpan dalam sel Cnidocyte-Cnidoblast.
Cnidaria terdiri dari beberapa kelompok besar diantaranya: Hydrozoa,
Scypozoa, Anthozoa. Beberapa sumber menambah satu kelompok Cubozoa.
Hewan ini umumnya berenang bebas di laut dan mayoritas memiliki racun
yang mematikan. Namun ada beberapa jenis yang tidak memiliki racun,
contohnya adalah ubur-ubur air tawar yang ditemukan pada suatu danau di
pulau Kakaban, Kalimantan dan beberapa jenis hydra.

2.

Tujuan praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsi dan identifikasi berbagai

jenis hewan Cnidaria yang dijumpai pada saat praktikum lapangan

3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan makroskopis, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:


Mengenali Cnidaria yang ditemukan pada saat praktikum lapangan



Mendeskripsi karakter morfologi pada Cnidaria



Melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah
diamati
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4.

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:

1.

Ember dan bak sampel

2.

Pinset untuk memegang sampel

3.

Kamera dan alat tulis

4.

Kertas laporan sementara

B. Bahan
Bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari spesimen
hewan Cnidaria hasil tangkapan pada saat praktikum lapangan.

C. Prosedur Kerja
Hewan Cnidaria yang masih segar diletakkan pada bak sampel,
kemudian diposisikan sebaik mungkin agar memudahkan pengamatan, lalu
diamati bagian-bagiannya, di deskripsi, di identifikasi, dan didokumentasikan.

Gambar. Kiri ke kanan: Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci dikotomi
dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN II
PLATYHELMINTHES, NEMATHELMINTHES, ANNELIDA

1.

Pendahuluan
Filum Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang memiliki

tubuh pipih. Berasal dari kata Platy/flat= pipih, Helmint= cacing. Secara
taksonomi, hewan ini dibagi menjadi 3 Kelas, yaitu Turbelaria, Trematoda, dan
Cestoda. Platyhelminthes umumnya hidup bebas di perairan baik air laut
maupun air tawar (non parasit), contohnya cacing planaria. Namun demikian
sebagian lain bergantung pada hewan lain (host) untuk bisa melanjutkan siklus
hidupnya (parasit), diantaranya adalahcacing pita Taenia solium, Fasciola
hepatica.
Nemathelminthes atau cacing benang umumnya bersifat parasit dan
biasa dijumpai di habitat terrestrial. Beberapa jenis cacing yang umum
menjangkiti manusia pada kelompok ini adalah Ascaris lumbricoides (cacing
gelang) yang dapat menimbulkan penyakit ascariasis, Trichinella spiralis yang
dapat menyebabkan penyakit trichinosis, dan filarial cacing Wuchereria
bancrofti yang dapat menyebabkan penyakit filariasis kaki gajah.
Annelida berasal dari kata annulus=cincin-cincin/segmen. Cacing ini
memiliki tubuh yang bersegmen-segmen dan umumnya hidup secara bebas di
darat maupun perairan sebagai non parasit. Filum ini terbagi kedalam 3 kelas,
diantaranya adalah Kelas Polychaeta (cacing air Nereis sp.), Oligochaeta
(cacing tanah Lumbricus terrestris), dan Hirudinea (pacet Hirudo sp.).

2.

Tujuan praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsi dan identifikasi berbagai

jenis hewan Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida yang dijumpai
pada sampel organ hewan maupun pada sampel tanah.
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3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan mikroskopis, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:


Mengenali Cacing yang ditemukan pada saat kegiatan praktikum



Mendeskripsi

karakter

morfologi

pada

Platyhelminthes,

Nemathelminthes, dan Annelida yang diamati.


Melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah
diamati

4.

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:
1.

Ember dan bak sampel

2.

Pinset untuk memegang sampel

3.

Jarum pentul

4.

Kamera dan alat tulis

5.

Kertas laporan sementara

B. Bahan
Bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari sampel tanah
berisi cacing tanah dan atau pacet, sampel organ-organ hewan yang telah lama
di sembelih/mati diantaranya:
1.

Hati

2.

Usus
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C. Prosedur Kerja
Sampel tanah maupun organ yang masih segar diletakkan pada bak
sampel, kemudian gunakan pinset untuk mencari cacing yang ada di
dalamnya,setelah cacing didapat, cacing diposisikan sebaik mungkin pada bak
paraffin dan difiksasi menggunakan jarum agar tidak bergerak dan
memudahkan pengamatan, setelah itu diamati bagian-bagiannya, di deskripsi,
di identifikasi, dan didokumentasikan.

Gambar. Kiri ke kanan: Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci dikotomi
dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!

17

KEGIATAN IIIa
ECHINODERMATA

1.

Pendahuluan
Echinodermata berasal dari suku kata Echinus= duri, dan Dermis=

kulit. Secara umum diartikan sebagai hewan yang memiliki kulit berduri.
Hewan ini diketahui hingga saat ini hidup di perairan air laut. Filum
Echinodermata terbagi ke dalam 5 kelas, diantaranya adalah: Kelas Asteroidea
(bintang laut), Kelas Ophiuroidea (bintang ular), Kelas Echinoidea (landak
laut, bulu babi), Kelas Holothuroidea (Timun laut), Crinoidea (bulu laut).
Ciri umum dari kelompok ini bahwa mereka memiliki tubuh tidak
bersegmen, pada saat dewasa tubuhnya bersimetri radial dengan lima sudut
simetrisitas tak terhingga, pada saat larva tubuhnya simetri bilateral, memiliki
peredaran air yang sangat unik dan spesifik.

2.

Tujuan praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsi dan identifikasi berbagai

jenis hewan Echinodermata yang dijumpai pada saat praktikum lapangan

3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan makroskopis, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:


Mengenali Echindermata yang ditemukan pada saat praktikum
lapangan



Mendeskripsi karakter morfologi pada Echinodermata



Melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah
diamati
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4.

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:

1.

Ember dan bak sampel

2.

Pinset untuk memegang sampel

3.

Kamera dan alat tulis

4.

Kertas laporan sementara

B. Bahan
Bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari spesimen
hewan Kelas Echinodermata hasil tangkapan pada saat praktikum lapangan.

C. Prosedur Kerja
Hewan Echinodermata yang masih segar diletakkan pada bak sampel,
kemudian diposisikan sebaik mungkin agar memudahkan pengamatan, lalu
diamati bagian-bagiannya, di deskripsi, di identifikasi, dan didokumentasikan.

Gambar. Atas dan Bawah, Kiri ke kanan: Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea,
Holothuroidea, Crinoidea
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Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci dikotomi
dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN IIIb
MOLLUSCA

1.

Pendahuluan
Filum Mollusca merupakan kelompok hewan dengan tubuh lunak dan

umumnya bercangkang. Berasal dari kata Molluscus/Mollisc= lembut, lunak.
Secara taksonomi, hewan ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu Kelas
Aplacophora,

Monoplacophora

(punah),

Polyplacophora,

Scaphopoda,

Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda.
Dalam praktikum di laboratorium, hanya 2 kelas yang akan dipelajari,
yaitu Kelas Gastropoda gastro: perut, podos: kaki (bekicot, siput, keong,
cucut, siput telanjang) dan Kelas Bivalvia bi: ganda, valva: sekat/penutup
(kerang-kerangan clams, mussels, scallops, oysters). Keduanya merupakan
hewan moluska yang umumnya memiliki cangkang untuk melindungi bagian
tubuh yang lunak dan mudah ditemukan baik pada habitat akuatik, terrestrial,
maupun arboreal.

2.

Tujuan praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsi dan identifikasi berbagai

jenis hewan Kelas Gastropoda dan Bivalvia yang umum di jumpai di pasar
tradisional maupun supermarket.

3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan makroskopis, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:


Mengenali hewan gastropod maupun moluska yang ditemukan pada
saat kegiatan praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan.
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Mendeskripsi karakter morfologi pada gastropoda dan bivalvia yang
diamati.



Melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah
diamati

4.

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:
1.

Bak parafin

2.

Pinset untuk memegang sampel

3.

Alat pembuka dan atau pemecah cangkang

4.

Kamera dan alat tulis

5.

Kertas laporan sementara

B. Bahan
Bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari sampel tanah
berisi cacing tanah dan atau pacet, sampel organ-organ hewan yang telah lama
di sembelih/mati diantaranya:
1.

Achatina fulica (bekicot)

2.

Pila ampullacea (keong sawah)

3.

Slug (siput tak bercangkang)

4.

Perna viridis (kerang hijau)

5.

Tegillarca granosa (kerang darah)

6.

Anadara antiquate (kerang bulu)
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C. Prosedur Kerja
spesimen yang masih segar diletakkan pada bak sampel, kemudian
diposisikan sebaik mungkin pada bak paraffin, setelah itu diamati bagianbagiannya, di deskripsi, di identifikasi, dan didokumentasikan.

Gambar. Kiri: Gastropoda, Kanan: Bivalvia

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci dikotomi
dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN IV
ARTHROPODA

1.

Pendahuluan
Arthropoda berasal dari kata Arthron= sambungan, segmen, dan

podos= kaki. Ciri-ciri hewan ini diantaranya adalah: tubuh bersegmen, tungkai
berpasangan dan bersegmen, simetri bilateral, memiliki eksoskeleton dari
khitin, sirkulasi darah terbuka, bernafas dengan insang atau trakea atau
spirakel.
Secara taksonomi, hewan ini dibagi menjadi 5 Kelas, yaitu:
Insecta, tubuh terdiri dari 3 bagian yaitu kepala/cephal, thorax/dada.
Dan abdomen/perut. Memiliki sepasang antena, sepasang mandibel, sepasang
maksila, terdapat 3 pasang tungkai pada bagian thorax, system respirasi trakea
dengan menggunakan spirakel. Contoh anggota insekta diantaranya adalah
capung (odonata), kumbang (coleoptera), kupu-kupu (lepidoptera), belalang
dan jangkrik (orthoptera), belalang sembah (mantodea), kecoa (blattaria), lalat
(diptera), semut, lebah dan tawon (hymenoptera), dll.
Arachnida, semua jenis kalajengking, mites (kutu loncat), laba-laba,
anggang-anggang (laba-laba air), dan tarantula masuk dalam kelompok ini.
Bagian mulut disebut chelicerae, umumnya memiliki racun, tidak memiliki
antena, tungkai berjumlah 4 pasang, memiliki paru-paru buku.
Crustacea, beberapa anggota kelas ini diantaranya adalah kepiting,
rajungan, udang, lobster, kelomang, ketam, dll. Ciri umum hewan kelas ini
diantaranya: tubuh terbagi menjadi cephalothorax dan abdomen, memiliki 5-7
pasang kaki, memiliki 2 pasang antenna, memiliki mata yang sederhana.
Diplopoda, contoh hewan kelas ini adalah luwing/kaki seribu. Ciri
umum hewan Kelas Diplopoda diantaranya: tubuh memiliki banyak segmen,
setiap segmen tubuh memiliki dua pasang tungkai, tubuh berbentuk silindrikal,
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makanan berupa serasah atau lapukan tumbuhan, hidup nokturnal dan tidak
berbahaya.
Chilopoda, contoh hewan kelas ini adalah kelabang. Ciri umum
hewan Kelas Chilopoda diantaranya: tubuh memiliki banyak segmen, setiap
segmen tubuh memiliki satu pasang tungkai, tubuh memipih dorsolateral,
pasangan tungkai paling depan termodifikasi menjadi taring beracun,
umumnya bersifat predator dan hidup nokturnal, beberapa jenis memiliki racun
yang mematikan bagi manusia.

2.

Tujuan praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsi dan identifikasi berbagai

jenis hewan arthropod pada saat praktikum.

3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan makroskopis, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:


Mengenali dan membedakan berbagai jenis hewan insekta yang
ditemukan pada saat kegiatan praktikum



Mendeskripsi karakter morfologi pada berbagai hewan insekta yang
diamati.



Melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah
diamati

4.

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:
1.

Bak paraffin

2.

Loop atau kaca pembesar
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3.

Pinset untuk memegang sampel

4.

Jarum pentul

5.

Kamera dan alat tulis

6.

Kertas laporan sementara

B. Bahan
Bahan yang digunakan pada praktikum terdiri dari hewan-hewan
perwakilan dari koelompok:
1.

Crustacea cukup satu jenis

2.

Diplopoda cukup satu jenis

3.

Chilopoda cukup satu jenis

4.

Arachnida cukup satu jenis

5.

Insecta cukup satu jenis untuk setiap ordo (odonata, coleoptera,
lepidoptera,

orthoptera,

mantodea,

blattaria,

diptera,

hymenoptera)

C. Prosedur Kerja
spesimen diposisikan sebaik mungkin pada bak paraffin dan difiksasi
menggunakan jarum agar tidak bergerak dan memudahkan pengamatan, setelah
itu

diamati

bagian-bagiannya,

di

didokumentasikan.
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deskripsi,

di

identifikasi,

dan

Gambar. Kiri ke kanan: Crustacea, Diplopoda, Chilopoda
Bawah kanan dan kiri: Arachnida

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci dikotomi
dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN V
PISCES

1.

Pendahuluan

Ikan mempunyai suhu tubuh yang selalu menyesuaikan dengan
lingkungan (poikiloterm) (Kimbal, 1992). Berdasarkan jenis tulangnya, ikan
dibedakan menjadi 2 macam yaitu ikan tulang keras (osteichthyes) misal ikan
lele, mujaer, bandeng, tawes, dan ikan tulang lunak (chondroichthyes),
misalkan ikan hiu dan pari (Jasin, 1984). Pada praktikum ini dilakukan
serangkaian pengamatan pada ikan dengan berdasarkan morfologi dan
morfometri.
Ciri-ciri yang diamati pada ikan tersebut antara lain adalah kulit
(berkelenjar mukosa), sisik, sirip, letak mulut (gigi, rahang), mata (tidak
berkelopak) insang, warna tubuh, rasio ukuran tubuh, dan asesoris tubuh
lainnya.

2.

Tujuan praktikum

Pengamatan

dilakukan

untuk

memperoleh

informasi

tentang

morfologi, morfometri, dan meristic ikan yang penting untuk keperluan
identifikasi.

3.

Capaian Praktikum

Melalui

pengamatan

struktur

tubuh

bagian

luar,

mahasiswa

diharapkan mampu untuk:
menggambar dan menentukan bagian-bagian tubuh ikan yaitu:


kepala (caput)



badan (truncus)



ekor (cauda)
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menentukan organ-organ daerah kepala



menunjukkan organ-organ daerah badan



mengukur rasio tubuh ikan berdasarkan morfometri



dapat melakukan identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi
yang telah diamati

4.

Metode

A. Alat
Alat yang digunakan terdiri dari:
1.

mikroskop, loop/ kaca pembesar

2.

seperangkat alat bedah

3.

bak paraffin

4.

jarum dan penggaris

5.

tisu

6.

kamera dan alat tulis

7.

kertas laporan sementara

B. Bahan
bahan terdiri dari ikan segar misalnya
1.

tawes (Punticus javanicus)

2.

mujaer (Tellapia mossambica)

3.

bandeng (Chanos chanos)

4.

belut (Monopterus albus)

5.

lele (Clarias batrachus)

6.

gurameh (osphronemus goramy)

7.

hiu dan pari (praktikum lapangan)
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C. Prosedur Kerja
Ikan yang masih segar diletakkan pada bak paraffin, kemudian
diposisikan sebaik mungkin agar memudahkan pengamatan, lalu difiksasi
dengan menggunakan jarum agar posisi tidak berubah.

Kepala
a.

cavum oris (rongga mulut) dengan gigi di dalamnya

b.

fovea nasalis (rongga hidung) apakah berhubungan dengan rongga
mulut

c.

amati dan gambarlah bagian-bagian mata, seperti sclera, argentea,
retina, pupil

d.

gambar dan tunjukkan bagian-bagian dari:


operculum (os opercularae, pra opercularae, sub opercularae dan
inter opercularae)

e.



membrane branchi ostegalis



radii branchiostegi

amati apakah ada organ pernafasan tambahan pada preparat yang anda
amati

Gambar. Beberapa bentuk insang ikan beserta asesorisnya.
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Gambar. Tipe lokasi bukaan mulut (A: terminal, B: Sub-terminal, C: Inferior,
D: Superior)

Badan (Truncus)
a.

Rabalah badanya! Bagaimana kondisi permukaan luar tubuhnya?

b.

Perhatikan sisik pada kepala, badan dan ekor! Tentukan tipe-tipenya

c.

Amati linea lateralis (gurat sisi)! Sebutkan jenis garisnya (terputusputus atau utuh)! Tentukan posisinya (diatas atau dibawah
pertengahan)! Dan hitung jumlah sisik yang dilalui oleh linea lateralis.

d.

Amatilah bagian anggota badan bebas (extrimitas liberae) yang berupa
sirip (pinna/e), kemudian:


Hitung jumlah masing-masing sirip yaitu pectoralis (dada),
abdomalis (perut), dorsalis (punggung) analis (anus)!



Amatilah susunan jari-jari keras dan lemah yang menyusun
masing-masing sirip



Tunjukkan dengan gambar saluran dari lubang (anus, kencing dan
kelamin) buat deskripsinya!

Ekor (cauda)
Amatilah bentuk ekor tiap ikan lalu sebutkan tipenya dan hitung
jumlah jari-jari sirip ekor!
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Gambar. Tipe sirip ekor (A: Rounded, B: Truncate, C: Emarginate, D: Forked)

Morfometri
Hitunglah dengan menggunakan penggaris ukuran-ukuran dari ikan
dibawah ini:
a.

panjang total

b.

panjang standar

c.

panjang predorsal

d.

panjang postdorsal

e.

panjang kepala

f.

panjang moncong

g.

diameter mata

h.

panjang post orbital

i.

panjang sirip dorsal

j.

panjang sirip pectoral

k.

panjang sirip ventral

l.

panjang pre pelvic

m. Panjang pre anal
n.

panjang sirip anal

o.

lebar batang ekor

p.

panjang dasar sirip anal

q.

panjang dasar sirip dorsal

r.

lebar interorbital
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s.

panjang kepala bagian dorsal

Gambar. Bagian tubuh ikan uang umum diukur untuk data identifikasi.
Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci
dikotomi dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN VI
AMPHIBIA
1.

Pendahuluan
Amphibi merupakan hewan yang mempunyai 2 fase kehidupan, yaitu

kehidupan di air dan darat. Pada kedua fase menunjukkan sifat antara ikan dan
reptil. Hal ini membuktikan bahwa amphibi merupakan suatu kelompok
chordata yang pertama kali keluar dari kehidupan air (Boolootian, 1979)
Pola perubahan kehidupan di air dan darat pada amphibi ditunjukkan
oleh adanya kaki, paru-paru, nostril, merupakan alat yang berfungsi baik di
darat maupun air. Contoh kelas Amphibia yang mudah dijumpai di Indonesia
adalah Ordo Anura diantaranya adalah katak dan Kodok (Jasin, 1984).
Adapun ciri-ciri dari Ordo Anura adalah:


Tidak berekor.



Tungkai berotot. Tungkai belakang biasanya lebih besar dan lebih
panjang daripada tungkai depan  teradaptasi untuk melompat



Columna vertebralis pendek terdiri atas sembilan atau kurang
vertebra presacral, semua vertebra presacral (kecuali atlas)
memiliki procesus transversus



Beberapa vertebra caudalis menyatu membentuk urostylus



Tulang rusuk tidak ada atau mereduksi



Ulna dan radius berfusi  radioulna,



Tibia dan fibula berfusi  tibiofibula fungsi melompat



Memiliki tipe gelang bahu arciferal dan firmisternal
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Gambar. Gelang bahu pada Anura (cingulum et pectoral). Kiri: letak
gelang bahu pada tungkai depan (merah). Tengah (A): tipe Arciferal,
Kanan (B): tipe firmisternal
Katak mempunyai permukaan kulit yang basah dan licin tak bersisik
sehingga tidak dapat lepas jauh dari habitat basah. Mata berkelopak sedangkan
skeleton sebagian besar berupa tulang keras. Katak mempunyai suhu tubuh
yang mengikuti suhu lingkungan sekitarnya (poikilotermik ektotermik). Katak
memiliki tungkai belakang yang relatif panjang untuk pergerakan melompat
yang lebih baik, tubuhnya pun umumnya slim/langsing. Secara anatomi, katak
umumnya memiliki tipe gelang bahu firmisternal. Meskipun terdapat
perbedaan, pada amphibi masih mempunyai persamaan dengan ikan. Amphibi
merupakan vertebrata darat dan diduga berasal dari nenek moyang dengan ikan
(Jasin, 1984).
Kodok memiliki kulit yang relatif lebih kering dan bergranular
sehingga kelompok ini lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan dengan
katak. Kodok memiliki kelenjar racun yang disebut kelencar paratoid yang
letaknya dibelakang membrane tympanum. Sama seperti kerabat dekatnya,
kodok juga bersifat poikilotermik ektotermik. Kodok memiliki pematang pada
caput daerah dorsal yang tidak dimiliki katak. Pergerakan kodok lebih lambat
dibandingkan katak karena memiliki tungkai belakang yang relatif pendek
sehingga memiliki kemampuan melompat yang lebih terbatas, ditambah
dengan tubuh kodok yang umumnya cenderung gemuk. Tipe gelang bahu yang
dimiliki oleh kodok adalah arciferal. Baik katak maupun kodok keduanya
masuk dalam Ordo Anura.
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Gambar. Amplexus. Kiri: Katak pohon (Rhacophorus reinwardtii), Kanan:
Kodok buduk/bangkong (Bufo melanostictus)

2.

Tujuan Praktikum
Pengamatan dilakukan untuk mengamati karakter morfologis dan

morfometris kodok dan katak yang penting dalam identifikasi spesies hewan
Kelas Amphibia, khususnya Ordo Anura.

3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan morfologi katak dan kodok, mahasiswa

diharapkan mampu:
a.

Menyebutkan bagian-bagian tubuh Anura, yaitu kepala (caput),
badan (truncus) dan anggota gerak (extrimitas)

b.

Menunjukan karakter-karakter yang penting untuk identifikasi
spesies dari Ordo Anura

c.

Menghitung

morfometris

bagian-bagian

penting

dalam

identifikasi.
d.

Mengidentifikasi

spesies

dari

Ordo

Anura

berdasarkan

pengamatan morfologis dan morfometris

4.

Metode
A. Alat
Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

36

1.

loop/ kaca pembesar

2.

bak paraffin

3.

penggaris

4.

kamera dan alat tulis

5.

kertas laporan sementara

B. Bahan
Katak dan kodok yang masih hidup
1.

Bufo melanostictus

2.

Bufo asper

3.

Rana chalconota

4.

Rana hosii

5.

Polypedates leucomystax

6.

Fejervarya sp.

C. Prosedur Kerja
Pengamatan dilakukan secara langsung dengan mata telanjang dan
selanjutnya dibantu loop. meliputi bentuk dan ukuran tubuh, bagian-bagian
tubuh secara rinci, karakter-karakter penting untuk identifikasi spesies dari
Ordo Anura, kemudian gambarlah!
Kepala (caput)
a.

Temukan rima oris, buka mulut secara perlahan, gambar bagian
dalam mulut!

b.

Carilah lubang Hidungnya, adakah hubungannya dengan cavum
oris?

c.

d.

Amati mata dan bagian-bagiannya:


Palpebra superior dan anterior



Membrane nictitans



Bulbus oculi (bola mata)

Temukan membrane tymphani
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e.

Amati pematang dan kelenjar paratoid pada kodok

Gambar. Pematang: alur meninggi berwarna gelap menyambungkan antar
mata. Kelenjar paratoid: tonjolan memanjang dibelakang mata dan membrane
tympanum.

Leher (Cervix)
Tunjukkan bagian leher dan gambarlah! Apakah ada?
Extrimitas
Pada tungkai depan gambarlah dan tunjukkan bagian-bagian:


Branchium (lengan atas)



Antebranchium (lengan Bawah)



Manus (tangan)



Digiti (jari-jari), hitung jumlahnya, kemudian amati jarijarinya! Bandingkan jari-jari tersebut antara jantan dan
betina.



Gambar secara rinci jari-jarinya berikut asesorisnya jika ada
(selaput, digital plate, dll)

Gambar dan tunjukkan bagian-bagian tungkai belakang:


Femur (paha)



Crus (tungkai bawah)



Pess atau pedes (kaki)



Digiti, hitunglah jumlahnya!

38



Gambar secara rinci jari-jarinya berikut asesorisnya jika ada
(selaput, digital plate, dll)



Cermati! Apa beda antara tungkai depan dan belakang?

Gambar. Beberapa asesoris pada jari Anura: karakter dan ukuran selaput,
digital plate (pelebaran ujung jari). Fungsi???
Morfometri
Ukurlah beberapa bagian tubuh Anura, diantaranya:
a.

SVL (snout vent length)

b.

TL (total length)

c.

tl (tail length)

d.

PM (Panjang Moncong)

e.

PB (Panjang Badan/SVL)

f.

PJ1KD-PJ4KD (Panjang Jari 1-4 Kaki Depan)

g.

PMD (Panjang Manus-Digiti)

h.

PAb (Panjang Antebrachium)

i.

PBr (Panjang Brachium)
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j.

PF (Panjang Femur)

k.

PT (Panjang Tibia)

l.

PKB (Panjang Kaki Belakang)

m. PTM (Panjang Tibia-Metatarsal)
n.

PJ1KB-PJ5KB (Panjang Jari 1-5 Kaki Belakang)

o.

PTJ4 (Panjang Tarsus-Jari 4 kaki belakang)

p.

PMTJ4 (Panjang Meta Tarsus-Jari 4 kaki belakang)

Gambar. Ukuran tubuh Anura yang umum diukur untuk identifikasi.
Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci
dikotomi dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN VII
REPTILIA

1.

Pendahuluan
Reptil merupakan hewan yang berjalan secara melata (merayap).

Hewan-hewan yang digolongkan dalam kelas ini adalah kadal, ular, kura-kura,
penyu, buaya, aligator dan tuatara. Hewan-hewan ini mempunyai ciri khusus
antara lain kulit terdiri dari zat tanduk dan bersisik (karapaks). Reptil pada
dasarnya mempunyai 2 pasang tungkai berjari 4-5 yang berfungsi untuk
menangkap mangsa, menggali, dan memanjat pohon (Jasin, 1984)
Tubuh terbagi atas kepala, leher, badan dan ekor. Sistem rangka
(skeleton) berupa tulang keras. Columna vertebralis terdiri dari serviks, thorax,
lumbar, sacrum dan cauda. Pada skeleton ditempeli otot yang susunannya lebih
kompleks dari pada amphibi. Hal ini terkait dengan penyesuaian di darat,
misalnya untuk gerak cepat.
Beberapa ciri reptil diantaranya adalah:


Tubuh tertutup oleh kulit kering  Sisik



Terjadi pengelupasan sisik (Shedding)





Shedding total Ophidia



Shedding perbagian  Lacertilia



Non Shedding  Chelonia Dan Crocodilia

Umumnya Tetrapoda (kecuali Ophidia, Amphisbaenia, Lacertilia
tertentu)



Umumnya Pentadactylus (berjari 5), jari bercakar



Rangka Osifikasi sempurna



Alat respirasi  Pulmo (paru-paru)



Jantung memiliki 4 Lobi: 2 Atrium Dan 2 Ventrikel
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Hewan Berdarah Dingin (Poikilotermik ektotermik)



Celah Kloaka:


Melintang  Ophidia & Lacertilia



Membujur  Chelonia & Crocodilia

Gigi telur  Pada individu muda untuk merobek cangkang telur
saat menetas

Gambar. Kiri: Eutrophis multifasciata (kadal kebun), Kanan:
Elaphe radiata (ular lanangan sapi)
2.

Tujuan Praktikum
Pengamatan

dilakukan

untuk

memperoleh

informasi

tentang

morfologi, morfometri, dan meristic dari hewan reptil yang penting untuk
identifikasi.
3.

Capaian Praktikum
Melalui pengamatan morfologi, morfometri, dan meristic, mahasiswa

diharapkan mempunyai kemampuan untuk:


Menyebutkan bagian-bagian tubuh reptil, yaitu kepala (caput), badan
(truncus) dan anggota gerak (extrimitas)
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Menunjukan karakter-karakter yang penting untuk identifikasi spesies
dari Kelas Reptilia, khususnya karakter sisik kepala, dorsal, ventran,
subcaudal, dan anal.



Menghitung morfometris bagian-bagian penting dalam identifikasi.



Mengidentifikasi spesies dari Kelas Reptilia berdasarkan pengamatan
morfologis dan morfometris

4.

Metode

A. Alat
Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini diantaranya:
1.

Mikroskop stereo, loop/ kaca pembesar

2.

bak paraffin

3.

penggaris

4.

kamera dan alat tulis

5.

kertas laporan sementara

B. Bahan
Kura-kura, Kadal dan ular yang masih hidup
1.

Ptyas sp.

2.

Ahaetulla prasina

3.

Bronchocela sp.

4.

Gekko gecko

5.

Eutropis multifasciata

6.

Trachemys scripta
Silahkan cari spesimen lain asalkan masuk dalam kategori ular, kadal,
dan kura-kura. Dilarang membawa buaya!!!
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C. Prosedur Kerja
Pengamatan dilakukan secara langsung dengan mata telanjang dan
selanjutnya dibantu loop. meliputi bentuk dan ukuran tubuh, bagian-bagian
tubuh secara rinci, karakter-karakter penting untuk identifikasi spesies dari
Ordo Anura, kemudian gambarlah!
Kepala
a.

Amati organ-organ di daerah kepala kemudian cari


Rima oris



Pada cavum oris carilah:


Dentes



Palatum



Rima glotidis



Lingua bifida

b.

Nares anterior, apakah berhubungan dengan rongga mulut?

c.

Amati organon visus kemudian carilah :


Palbebra anterior dan superior



Membrane nictitans

d.

Bagaimana bentuk indera pendengaran?

e.

Amati dan gambar skema sisik kepala ular dan kadal!

Gambar. Skema sisik kepala ular serta namanya.
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Badan
a.

b.

c.

Amatilah extrimitas cranialis yang terdiri atas:


Brachium



Antebrachium



Mannus



Digiti



falkula

Amatilah extrimitas cranialis yang terdiri atas:


Femur



Crus



Pess atau pedes



Digiti



Falkula

Sisik tubuh:
a.

Amati sisik dorsal dan ventral

b.

Hitunglah jumlah sisik dorsal

c.

Hitunglah jumlah sisik ventral

Gambar. Cara menghitung sisik dorsal ular.
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Ekor
a.

Perhatikan bagian kloaka, bagaimanakan bentuk kloaka yang
anda amati? (melintang atau membujur)

b.

Perhatikan sisik anal dan subkaudal pada ular, bagaimanakah
bentuknya? (Single atau divided)

c.

Hitunglah jumlah sisik subkaudal pada ular

Morfometri
Ukurlah beberapa bagian tubuh Reptil, diantaranya:
a.

SVL (snout vent length)

b.

TL (total length)

c.

tl (tail length)

d.

BW (body width)

e.

PW (pelvic width)

f.

TW (tail width)

g.

HW (head width)

h.

HL (head length)

i.

BL (body length)

j.

FHD (fore-hind limb distance)

k.

HD (head depth)

l.

PH (pelvic height)
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Gambar. skematis tubuh Lacertilia.

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci
dikotomi dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN VIII
AVES

1.

Pendahuluan
Kelas aves yang sering dipakai sebagai hewan coba dalam

pelaksanaan praktikum adalah burung dara (merpati). Pada dasarnya tubuh
burung tertutup oleh bulu dengan warna khas yang menarik (Boolotion, 1979)
Burung mempunyai 2 pasang ekstrimitas, yaitu anterior berupa sayap
dan posterior berupa kaki. Kaki terbungkus oleh sisik yang menanduk dan
bersisik. Kaki, paruh, dan cranium tersusun dari tulang keras yang kuat. Hal ini
dapat dipahami karena skeleton pada aves mengalami osifikasi secara
sempurna (Jasin, 1984)
Tubuh aves tersusun dari kepala, leher, badan dan ekor. Pada kepala
terdapat mulut berpengaruh yang tersusun dari cera (bagian dalam) dan zat
tanduk (bagian luar) organon visus berkelopak, lubang telinga berbullu khusus
dan mempunyai lubang anus (Boolotion, 1979)

2.

Tujuan Praktikum
Dengan menggunakan metode praktikum melalui pengamatan media

asli yang sudah dibedah dapat diperoleh info tentang struktur tubuh bagian luar
dan dalam dari aves

3.

Capaian praktikum

Melalui pengamatan secara morfologi, mahasiswa diharapkan mampu:
a.

Menentukan bagian kepala, leher, badan dan ekor

b.

Menunujukkan organ-organ pada daerah kepala yang meliputi
rostrum, nares eksternal, cera dan mata
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c.

Menunujukkan daerah pada badan yaitu ekstrimitas anterior,
posterior dan bulu (reminges dan retrikes) pada daerah punggung,
dada dan perut

d.

Menunjukkan organ pada daerah ekor yaitu bulu (retrikes) dan
kelenjar minyak

e.

Menjelaskan setiap bagian penyusun organ pada daerah kepala, leher
badan dan ekor (mengenai warna, bentuk, jumlah dan topografi)

f.

4.

Melakukan identifikasi berasarkan cirri-ciri morfologi

Metode
A. Alat
Peralatan yang digunakan dalam praktikum adalah
a.

Mikroskop, loop/ kaca pembesar

b.

bak paraffin

c.

penggaris

d.

kamera dan alat tulis

e.

kertas laporan sementara

B. Bahan
Burung yang masih hidup berupa:
a.

Gallus sp.

b.

Columba livia

c.

Coturnix sp.

d.

Lonchura sp.

e.

Anas sp.

f.

Bebas

Diperbolehkan membawa jenis burung lain.
C. Prosedur kerja
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Pengamatan dilakukan secara langsung dengan mata telanjang dan
selanjutnya dibantu loop. meliputi bentuk dan ukuran tubuh, bagian-bagian
tubuh secara rinci, karakter-karakter penting untuk identifikasi spesies dari
Kelas Aves, kemudian gambarlah!. Bagian yang diamati adalah:
a.

Tunjukkan dengan gambar bagian kepala, leher, badan dan ekor.

b.

Cabutlah sehelai bulu burung pada daerah kepala, punggung, dada,
perut dan ekor kemudian amati dibawah mikroskop cahaya atau loop!
Gambarlah bagian-bagiannya kemudian tentukan tipe-tipenya!

c.

Pada daerah kepala amatilah:


Bentuk paruh



Ada tidaknya gigi pada rongga mulut



Adakah hubungan antara nares eksternus dengan cavum oris?



Gambarlah bagian-bagian organon visus yang meliputi


Palpebra superior dan anterior



Membrane nictititan



Iris

Gambar. berbagai bentuk paruh burung.
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d.

Pada bagian badan amatilah :


Bagian ekstrimitas anterior yaitu brachium, antebrachium,
manus, dan digiti, kemudian gambarlah!



Bagian-bagian ektrimitas posterior yaitu femur, crus, pes, digiti
dan falcula, kemudian gambarlah bagian-bagian tersebut



Bentuk kaki dan falcula



Perhatikan pada bulu-bulu penutup dan terbang!


Tentukan tipe-tipenya



Buatlah gambarnya dan deskripsikan bagian-bagian
bulu tersebut!



Hitunglah jumlah reminges primer dan sekunder



Amatilah bentuk sayap burung dan gambarlah

Gambar. gambar skematis bagian tubuh burung.

e.

Ekor


Amatilah ekor burung kemudian gambarlah



Tentukan tipe rectrices yang anda amati



Hitunglah jumlah rectrices
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Gambar dan deskripsikan tentang kelenjar uropygii pada gambar
tersebut!

Gambar. Berbagai bentuk rectrices (kiri) dan Bagian-bagian remiges (kanan)
f.

Morfometri

Gambar. ukuran baku untuk morfometri burung: panjang paruh (B1), lebar
paruh (LP)/ tebal paruh (TP), panjang kepala (B2), panjang sayap (W), panjang
ekor (Tail), panjang tarsus (Tar), panjang total tubuh (L), dan panjang jari
tengah (PJ).

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci
dikotomi dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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KEGIATAN IX
MAMMALIA

1.

Pendahuluan
Mammalia merupakan kelompok hewan yang tertinggi tingkatannya

jika dibandingkan dengan kelas-kelas sebelumnya. Mammal mempunyai
susunan organ tubuh yang paling komplek demikian juga proses metabolisme
yang terjadi di dalam tubuhnya. Pada praktikum ini dapat digunakan hewan
coba yang mewakili mammal yang mudah di temukan di sekitar lingkungan
kita, misal, kelinci, marmot, tikus dan lain-lain (Boolotion, 1979)
Pada tubuh mammal dapat dibedakan antara kepala, leher, badan, ekor
yang tersusun atas organ dengan bentuk yang berbeda-beda. Ciri khas yang
dimiliki mammal tetapi tidak dimiliki oleh kelas sebelumnya adalah rambut,
daun rongga, daun telinga dan diafragma. Pada bagian kepala terdapat rima
oris, fovea nasalis dan organon visus (alat penglihat)

2.

Tujuan Praktikum
Untuk memperoleh informasi tentang struktur morfologi pada

mammal dilakukan praktikum dengan menggunakan media asli dan diskusi.

3.

Capaian praktikum
dengan melakukan pengamatan morfologi, mahasiswa diharapkan

mampu:
a.

menunjukkan bagian-bagian tubuh mammal yang meliputi kepala,
leher, badan dan ekor

b.

menunjukkan organ-organ pada daerah kepala, yaitu rima orism fovea
nasalis, dan organa visus, auricle, vibrissae, dll

c.

menunjukan karakter spesifik spesies pada spasimen
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4.

d.

mengidentifikasi spesimen

e.

menunjukan perbedaan karakter morfologi tiap spesimen

Metode
A. Alat
Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah:
a.

loop/ kaca pembesar

b.

bak paraffin

c.

penggaris

d.

kamera dan alat tulis

e.

kertas laporan sementara

B. Bahan
Mammal yang masih hidup berupa:
a.

Rattus norvegicus Satu pasang

b.

Cavia cobaya satu pasang

c.

Felis domesticus satu pasang

d.

Minimal 1 spesies dari Kelas Chiroptera

e.

Minimal 1 spesies dari Kelas Lagomorpha

f.

Landak mini

Diperbolehkan membawa jenis mammal lain.
C. Prosedur kerja
lakukan pengamatan secara morfologi selanjutnya:
1.

amati hewan coba yang telah disiapkan kemudian gambarlah
secara menyeluruh (tampak dari samping)!

2.

Tentukan bagian-bagian kepala, leher, badan, dan ekor serta
penutup tubuh yang berupa rambut!
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3.

Tentukan bagian-bagian seperti organon visus, nares anterior,
rima oris, vibrissae (kumis), auriculae (daun telinga), ekstrimitas
anterior dan posterior, organ genital eksterior, digiti

4.

Tentukan karakter morfologi yang dapat membedakan satu sama
lain.

Gambar. bagian tubuh Tikus.

Setelah selesai melakukan pengamatan, buatlah klasifikasi dan kunci
dikotomi dari spesimen yang anda gunakan dalam praktikum!!!
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