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BAB I 

HASIL PENGAMATAN 

 

Gambar hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 1. Mikroskop cahaya 

Keterangan 

1. Lensa okuler 

2. …………… 

3. …………… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur amilum Solanum tuberosum yang 

diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 

kali 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3. Struktur jaringan ovarium yang diamati 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali 

Keterangan 

1. Membran sel 

2. …………….. 

3. …………….. 



 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4. Struktur jaringan Zea mays yang diamati 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali 

Keterangan 

1. Xylem 

2. Floem 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu mengamati benda-benda yang berukuran kecil. 

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa mikroskop 

terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah: kaki, 

lengan, sumber cahaya, kondensor, diafragma, meja 

preparat, tabung, lensa objektif, lensa okuler, pengatur 

fokus kasar, pengatur fokus halus, dan saklar. 

Hasil pengamatan ini sesuai dengan penjelasan 

Robi dan Ajeng (2006), bahwa mikroskop merupakan alat 

yang digunakan untuk mengemati benda-benda yang 

berukuran mikro (kecil), mikroskop bekerja dengan cara 

melakukan perbesaran bayangan dengan menggunakan 

dua lensa yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Hasil 

pengamatan ini juga sesuai dengan penjelasan Muji 

(2002) bahwa beberapa bagian yang termasuk ke dalam 

mikroskop diantaranya adalah kaki, lengan, sumber 

cahaya, kondensor, diafragma, meja preparat, tabung, 

lensa objektif, lensa okuler, pengatur fokus kasar, 

pengatur fokus halus, dan saklar. 

…………………. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada 

perbesaran 400 kali, ditemukan adanya jaringan xylem 

dan floem tanaman jagung. Hasil pengamatan ini sesuai 

dengan penjelasan Paterson and Buholder (2003) bahwa 



 

 

tanaman jagung memiliki jaringan xylem dan floem 

sebagai jaringan pengangkut berbagai zat makanan dan 

air untuk kelangsungan hidup dan tumbuh tanaman. 

Xylem merupakan bagian dari jaringan pengangkut yang 

berfungsi untuk transpor air dari akar menuju ke seluruh 

bagian tanaman (Harya dan Supri, 2010), floem 

merupakan jaringan yang digunakan untuk mengangkut 

hasil fotosintesis (Que et al., 2008). Hasil ini juga sesuai 

dengan penjelasan Robi dkk., (2009) bahwa tanaman 

jagung merupakan tanaman monokotil yang memiliki 

jaringan xylem dan floem yang menyebar dan tidak 

teratur. 

………………………… 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

1. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu mengamati benda-benda yang 

berukuran kecil. 

2. Mikroskop terdiri dari beberapa bagian, 

diantaranya adalah: kaki, lengan, sumber cahaya, 

kondensor, diafragma, meja preparat, tabung, 

lensa objektif, lensa okuler, pengatur fokus kasar, 

pengatur fokus halus, dan saklar. 

3. Tanaman jagung memiliki jaringan xylem dan 

floem sebagai jaringan pengangkut berbagai zat 

makanan dan air untuk kelangsungan hidup dan 

tumbuh tanaman. 

 

B. SARAN 

 

1. Sebaiknya lebih dijelaskan mendetail tentang cara 

kerja penggunaan mikroskop.  
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