
Telinga yang sabar mendengar akan mampu
melatih setiap orang untuk sabar dan tangguh

dalam menghadapi pergumulan hidup.



STRUKTUR JARINGAN PADA DAUN
Disusun oleh :

1. Fitri Anggraini (07312244068)

2. Lucky Indra Pradipta (07312244072)

3. Septy Puryaningrum (07312244076)

4. Ganang Arief R (07312244091)

5. Muryani (07312244108)

6. Evi Nurhidayati (07312244109)



DAUN MERUPAKAN ORGAN  
YANG BERVARIASI

SEGI MORFOLOGI SEGI ANATOMI



• Bentuk helaian daun

• Bentuk ujung daun

• Bentuk pangkal daun

• Bentuk tepi daun

• Susunan tulang daun

SEGI MORFOLOGI



• Jaringan Dermal (Epidermis)

• Jaringan Dasar (Pengisi daun / Mesofil)

• Jaringan Pembuluh (Pengangkut)

Segi Anatomi





Jaringan Dermal / Epidermis

Merupakan lapisan daun yang paling luar, 
dapat berupa kutikula atau lapisan lilin.

Fungsi epidermis pada daun :

• Sebagai pelindung,

• Mencegah penguapan yang besar,

• Untuk trasnpirasi.



Jaringan Epidermis Atas

Ciri-ciri epidermis atas adalah :

• Satu lapis sel berbentuk persegi, 

• Dinding  terluarnya ditutupi oleh kutikula, 

• Tidak mengandung kloroplas,

• Beberapa stomata, jika ada, dapat ditemui pada 

epidermis atas.



Jaringan Epidermis Bawah

Ciri-ciri epidermis bawah :

• Memiliki lubang stomata yang
memungkinkan sirkulasi udara,

• Tidak mengandung kloroplas.

• Terdapat sel-sel pengawal yang berfungsi
mengatur pembukaan dan penutupan
stomata.



Stomata



JARINGAN DASAR (MESOFIL)

• Jaringan mesofil terletak di antara epidermis 
atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan
jaringan mesofil terdiri dari dua jaringan
yaitu:

JARINGAN PALISADE (JARINGAN TIANG)

JARINGAN SPONS (JARINGAN BUNGA KARANG)



JARINGAN PALISADE (JARINGAN TIANG)

Sel-sel jaringan palisade berbentuk 
memanjang seperti tiang dan tersusun 
rapat. Pada jaringan palisade, terdapat 
banyak kloroplas. 





Lanjutan..

Fungsi jaringan palisade adalah menjadi pusat 
berlangsungnya proses fotosintesis  karena 
bentuknya yang seperti tabung yang 
memanjang serta tersusun sedemikian rupa 
memudahkan kloroplas yang terdapat di 
dalamnya untuk menyerap atau menerima 
cahaya matahari.



Jaringan spons (jaringan bunga karang)

• Jaringan spons tersusun dari sel – sel yang 
mengandung gula hasil fotosintesis

• Merupakan ruang yang berisi air yang disebut
lakuna

• fungsi utama jaringan spons menyimpan gula
dan asam amino yang disintesis dilapisan
palisade

• Pada daun angiospermae, jaingan spons
tersusun atas sel – sel parenkimatis

• Jaringan spons tersusun longgar, sehingga
memudahkan pertukaran gas CO2 dan O2





JARINGAN PEMBULUH (Jar. Angkut)

Ada dua jenis pembuluh yaitu:
• Xylem :Berfungsi untuk mengangkut air 

dan garam yang diserap akar dari
dalam tanah ke daun (untuk digunakan
sebagai bahan fotosintesis).

• Floem :Berfungsi untuk mengangkut
hasil fotosintesis dari daun keseluruh
bagian tumbuhan, termasuk daun itu
sendiri. 





Terima Kasih

Semoga Bermanfaat……
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