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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan 

rahmat-Nya Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Penuntun Praktikum 

Taksonomi Vertebrata ini. 

Praktikum Taksonomi Vertebrata diberikan sebagai mata kuliah wajib pada 

Program Studi Biologi FMIPA USU Medan. 

Adapun penyusunan penuntun praktikum ini adalah untuk memudahkan dan 

membantu mahasiswa dalam menjalani praktikum. Penuntun ini juga berisikan materi-

materi dan objek yang dipilih sedemikian rupa sehingga mendukung ataupun sesuai 

dengan materi yang ada dalam mata kuliah Taksonomi Vertebrata. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penuntun ini belum sempurna baik materi 

maupun susunan yang disajikan walaupun sudah direvisi dari penuntun sebelumnya. Oleh 

sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan dan penyempurnaan 

penuntun revisi keempat ini. 

Semoga penuntun praktikum ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi 

praktikan dan kami ucapkan terima kasih. 

 

      Medan,                       20015 

       Tim Penyusun 
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BAB I. PISCES 

 

Ciri-Ciri Umum Morfologi dan Anatomi   

 Pada Pisces dapat digambarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi tubuh 

sebagai berikut : 

 Tubuh terbungkus oleh kulit atau cutis yang terdiri atas lapisan epidermis dan 

corium atau dermis dengan banyak kelenjar mukosa yang ditutupi dengan 

squama (sisik/scale) dengan tipe-tipe sisik seperti sikloid, ganoid, plakoid, 

kosmoid, dan stenoid. 

 Endoskeleton pada ikan tingkat rendah berupa tulang rawan dan tulang keras 

pada ikan tingkat tinggi. Skeleton merupakan penyokong dan pelindung bagi 

beberapa alat penting. 

 Otak terbagi menjadi regio-regio dan dilindungi oleh cranium dengan berbagai 

kapsul yang mengandung alat indera. Sejumlah archus visceralis penyokong 

pada bagian insang (gill) dan columna vertebralis mulai tersusun dari dasar 

cranium sampai dengan ekor. Tiap-tiap columna vertebralis memiliki archus 

neuralis sebagai pelindung nervecord. 

 Hepar terdiri atas dua lobus, tipe ginjal pronefros dan mesonefros. Jantung 

berkembang dengan baik. 

 Tubuh terdiri atas (a). Caput yang terdapat bulbus ocelli, favea nasalis, oral 

dan rima oris. (b). Truncus yang dijumpai sirip atau pinnae. Pinnae tunggal 

terdiri atas pinnae dorsalis, analis dan caudalis. Sedang pinnae sepasang terdiri 

atas pinnae thoracalis atau pectoralis dan abdominalis/pinnae pelvicae. (c). 

Cauda yang terdapat sirip dengan tipe sirip seperti protocercal, homocercal, 

diphicercal dan heterocercal (terbagi atas epicercal dan hypocercal). 

 Suhu tubuh tergantung pada suhu lingkungan (poikiloterm). 

 Seks terpisah, pembuahan ada yang terjadis secara internal dan eksternal, 

ovipar, ovovivipar, atau vivipar. 
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Klasifikasi    

 Pada umumnya pisces dikenal sebagai takson tingkat kategori kelas yang 

mencakup semua jenis ikan. Menurut beberapa ahli kedudukan species mengalami 

pergeseran ke atas dan ke bawah. Menurut Jordan (1923) ikan yang masih hidup 

sekarang dikelompokkan menjadi tiga kelas : Marsipobranchii, Elasmobranchii, 

dan Pisces. Regan (1929) ikan dikelompokkan menjadi tiga kelas: 

Marsipobranchii, selachii dan Pisces. Berg (1980) ikan-ikan yang masih hidup 

dikelompokkan menjadi enam kelas : Petromyzontesm, Myxini, Elasmobranchii, 

Holochepallii, Dipnoi dan Telestomi. Romer (1959) ikan dikelompokkan menjadi 

tiga kelas : Agnatha, Chondrichtyes dan Osteichtyes. Dari sekian banyak literatur, 

ada juga yang mengelompokkan Pisces dalam super kelas I dari sub filum 

vertebrata dengan kelas Agnatha, Placodermi, Chondricthyes dan Osteichthyes. 

Sedangkan super kelas II disebut dengan Tetrapoda meliputi kelas Amphibia, 

Reptilia, Aves dan Mammalia. 

Kelas Agnatha  

 Ikan-ikan yang termasuk dalam kelas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

tubuh berbentuk gilig panjang, kulit halus tanpa sisik, mulut tanpa rahang, 

berbentuk lingkaran, insang terletak dalam kantung, tanpa sirip berpasangan. 

Kelas ini mencakup satu subkelas Cyclostoma. Subklass ini terdiri dari dua ordo 

yakni: Myxniformes (Myxnoidea) dan Petromyzontiformes (Petromyzontia). 

Myxniformes dengan ciri tanpa sirip punggung, mulut di ujung moncong 

dikelilingi 3 atau 4 sungut kecil, celah insang 6-14 pasang, mencakup satu famili. 

Contoh: Myxin glutinosa. Petromyzontiformes memiliki ciri mempunyai sirip 

punggung, mulut dilengkapi dengan lidah parut, celah insang 7 pasang. Ordo ini 

mencakup satu famili Petromyzontidae dengan contoh Petromyzon marinus. 

B. Kelas Chondricthyes   

 Anggota-anggota kelas ini merupakan ikan bertulang rawan dengan ciri-

ciri sebagai berikut: kulit bersisik plakoid atau tanpa sisik, rima oris di sebelah 

ventral, ada gigi yang sebenarnya sisik plakoid, tidak mempunyai operculum, 

mempunyai sirip yang berpasangan dan sepasang lubang hidung. 
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 Kelas ini mencakup subklass Holochepallii dengan satu ordo 

Chimaeriformes dan satu famili Chimaeridae, Contoh Chimaera monstrosa. 

Subklass lainnya adalah Elasmobranchii dengan ciri-ciri celah insang 5-7 

pasang, mempunyai spirakulum tanpa mulut insang, mempunyai kloaka dan 

sejumlah gigi. Subklass ini terdiri atas dua ordo yaitu Squalliformes dan  

Rajiformes.  

 Ordo Rajiformes (Hypotremata) memiliki ciri-ciri celah insang pada sisi 

ventral kepala, tepi anterior sirip dada berlekatan dengan sisi kepala dan badan. 

Ordo ini terdiri atas 7 famili. Ordo Squaliformes (Pleurotremata) memiliki ciri-ciri 

dengan celah insang pada sisi lateral kepala, tepi anterior sirip dada tidak melekat 

pada sisi tubuh. Bersifat karnivor, dua pinnae dorsalis masing-masing dengan 

spina anterior, sirip dorsal berbentuk segitiga, tipe sisik plakoid, sirip caudal tipe 

heterocercal, sirip anal kecil kadang tidak ada dan sirip pelvis sepasang. Pada 

jantan sirip pelvis berubah menjadi klasper. Mencakup 13 famili. 

C. Kelas Osteichthyes 

 Mencakup jenis-jenis ikan bertulang sejati dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

Mempunyai rahang dan sirip-sirip berpasangan dan sepasang lubang hidung, celah 

insang satu pasang dengan tutup insang yang terdiri dari Preoperculare, 

Operculare dan Radii baranschiotegil. Tipe sisik dengan sikloid, stenoid dan 

ganoid. Memiliki sepasang gonad, umumnya ovipar. 

 Kelas ini meliputi subklass Sarchopterygii, Branchiopterygii dan 

Actinopterygii. Subklass sarchopterygii mempunyai sirip berpasangan yang 

berbonggol dan berdaging.  Mencakup ordo Coecalanthiformes dengan famili 

Coccalanthidae. Contohnya Coecalanthus dan Latimeria. Ordo Dipteriformes 

(Dipnoi) dengan 2 famili yang salah satunya Ceratodontidae, contoh 

Neocerotodus. 

  Subklass Actinopterygii memiliki ciri-ciri mempunyai maksila dan 

mandibula, tidak mempunyai kloaka dan nares internal juga spirakel. Sirip dorsal 

tunggal atau berbagi. Mempunyai sejumlah ordo seperti Acipenseriformes 

(Acipenser orcyrhyncus), Amiiformes (Amia calva), Lepidosteiformes 

(Lepidosteus oesseus), Cluppeiformes (Chipea haringus), Anguilliformes, 
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Sygnathiformes (Hippocampus kuda), Synbranchiformes (Monopterus albus), 

Echeineiformes (Tetrodon sp).   

 Sedang ordo Cypriniformes mempunyai ciri gelembung udara 

berhubungan dengan oesophagus. Sirip dada terletak di daerah abdomen. Meliputi 

subordo Cyprinoidei (Eventognathi) dan Siluroidei (Nematognathi). 

Eventognathi memiliki ciri gelembung renang dua bagian, gurat sisi sempurna, 

tubuh tertutup sisik sikloid, tidak mempunyai gigi. Tipe ekor sebagian besar 

homocercal. Mencakup 5 famili. Nematognathi memiliki ciri dimana tubuh tidak 

tertutup oleh sisik. Mempunyai sejumlah sungut. Tipe ekor protocercal. Sirip 

perut jauh ke belakang dekat anus. Kepala berbentuk segitiga. Mencakup 17 

famili. 

 Ordo Opiochepaliformes memiliki ciri tubuh tertutup sisik sikloid, kepala 

pipih dorsoventral, sisik tanpa spina, gelembung udara sangat panjang sampai ke 

daerah caudal. Hanya mencakup 1 famili. 

Identifikasi   

 Sifat-sifat ikan yang penting bagi identifikasi  ialah : 

1. Rumus sirip yaitu suatu rumus yang menggambarkan bentuk dan jumlah jari-

jari sirip dan bentuk sirip. 

2. Perbandingan antara panjang, lebar dan tinggi bagian-bagian tertentu atau 

antara bagian-bagian itu sendiri. 

3. Bentuk garis rusuk dan jumlah sisik yang membentuk garis rusuk. 

4. Jumlah sisik pada garis pertengahan sisi atau gurat sisi. 

5. Bentuk sisik dan gigi beserta susunan dan tempatnya. 

6. Tulang-tulang insang. 

 

Tujuan : 

1. Mengenal dan mempelajari bagian-bagian dari tubuh ikan yang penting untuk 

identifikasi. 

2. Melatih mendeterminasi beberapa jenis ikan. 

 

 



 
 

                                                                           PENUNTUAN PRAKTIKUM VERTEBRATA 

 

Erni  Jumilawaty                                                                                                                              7 
 

Cara Kerja   

 Gambarkan tubuh ikan dari lateral dengan perbandingan bagian-bagian 

tersebut 

 Ukurlah (A) Panjang seluruhnya, (B) Panjang biasa, (C) Panjang batang ekor, 

(D) Panjang kepala, (E) Tinggi badan, (F) Tinggi batang ekor. 

 Gambarkan bagian-bagian kepala, mulut dan tutup insang dan bagian-

bagiannya. 

 Gambarkan bagian-bagian badan dan tipe tubuhnya, perhatikan bentuk dan 

letak linea lateralis serta hitung jumlah sisik yang terletak pada gurat sisi, serta 

amati tipe sisiknya. 

 Gambarkan ekor dan perhatikan bentuk dan batas dengan badan. 

 Sirip dan bagian-bagiannya. 

 Sirip punggung (D) pada ikan yang bersirip punggung dua keping terdiri 

dari sirip punggung muka (D1) dan sirip punggung belakang (D2). 

 Sirip ekor (C). 

 Sirip dubur (A) 

 Sirip dada (P atau P1). 

 Sirip perut (V atau P2). 

 Pada sirip terdapat jari-jari yang kadang-kadang terdiri dari jari-jari keras 

dan jari-jari lemah. Untuk jari-jari keras diberi tanda angka romawi dan jari-jari 

lemah dengan angka biasa. 
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Gambar I.1. Morfologi External Ikan 

  
  

Stenoid Sikloid  Ganoid  Placoid  

Gambar I.2. Tipe-tipe sisik 

 
 

 

Homocercal Heterocercal Diphicercal 

Gambar I.3. Tipe-tipe ekor 
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Gambar I.4. Cara Mengukur Ikan 
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BAB II. AMPHIBIA 

 

Teori : 

 Amphibia berasal dari kata Amphi, artinya rangkap dan Bios, artinya 

kehidupan, Amphibia merupakan hewan yang hidup dengan dua bentuk 

kehidupan, air tawar kemudian didarat. 

 Amphibia dibagi atas tiga kelompok yaitu: katak, salamander, dan sesilia. 

Nama katak (ordo Anura) diberikan kepada berbagai hewan, termasuk kodok. 

Hewan ini dibedakan dari Amphibia lain karena ketiadaan ekor pada dewasa. 

Salamander (ordo Urodela), mempertahankan ekor sepanjang hidupnya. Sesilia 

(ordo Apoda), terdapat di darat maupun di air tawar, mereka tidak mempunyai 

anggota badan sama sekali. 

 Tubuh hewan Amphibia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian : 

A. Bagian-Bagian Caput : 

- Rima oris (rongga mulut) dibangun oleh maxilla dan mandibula. 

- Nares externa sepasang menembus sampai cavum oris. 

- Organum visus (mata) yang mempunyai : palpebra superior (kelopak mata 

atas), palpebra inferior (kelopak mata bawah), membrana nictitans dekat 

palpebra inferior, pupil yang berbentuk belah ketupat, iris, membrana 

tympani, dan plica dermal. 

B. Bagian-Bagian Truncus : Facies dorsalis trunci, facies ventralis trunci, dan 

anus. 

C. Bagian-Bagian Extremitas : 

- Extremitas anterior (bagian kaki depan), meliputi : brachium (lengan atas), 

antebrachium (lengan bawah), dan anus. 

- Extremitas posterior (anggota kaki belakang), meliputi : femur, Crus, Pes, 

dan Membrana natatoria. 

Katak  terdapat dikebanyakan bagian dunia. Tubuh hewan dewasanya adalah 

pendek. Kaki belakang yang panjang beradaptasi dengan baik untuk meloncat. 

Hewan ini senang hidup disuatu tempat yang terdapat air tawar. 
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Kodok berkaki agak pendek dan tidak mempunyai kemampuan lompatan 

katak yang menarik perhatian. Kodok biasanya bergerak maju dengan serangkaian 

loncatan pendek. Sebagian besar kehidupan kodok dihabiskan didarat. Hanya pada 

musim pembiakanlah hewan ini kembali ke air. 

Katak pohon terdapat hampir diseluruh dunia, terutama dikawasan tropik. 

Kebanyakan jenis ini lebih kecil daripada katak dan kodok sejati. Biasanya 

mereka memiliki buntalan adesif yang melebar pada jari-jari kakinya yang disebut 

Tuberkulum subtikuler. Bantalan adesif ini menjadikan hewan ini pemanjat yang 

mahir. 

Class Amphibia terdiri dari 3 (tiga) ordo : 

1. Ordo Urodela = Caudata 

 Tubuh terbagi menjadi kepala, badan, ekor : memiliki gigi-gigi pada kedua 

rahangnya, hidup didaerah aquatik, teresterial, tidak dapat hidup didaerah yang 

kering. 

 Sub Ordo : Cryptobranchoidea 

Famili      : Hynobiidae 

  Ukuran tubuh kecil, memiliki kelopak mata, fertilisasi external. 

Genus       : Hynobius, Ranodon. 

Famili      : Cryptobranchidae 

  Bertubuh gepeng, lemah, kulit lunak, memiliki lipatan-

lipatan   berotot pada sisi-sisinya, memiliki kelopak mata. 

Genus      : Cryptobranchus, megalobatrachus 

 Sub Ordo : Ambystomoidea 

Famili      : Ambystomidae 

                   Larva selalu akuatik, hewan dewasa ada yang tetap  

diair/pindah  kedarat 

Genus       : Ambystomai 

Famili       : Salamandridae 

Genus       : Salamandra 
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Famili       : Amphiumidae 

Genus       : Amphiuma 

Famili       : Plethodontidae 

Genus       : Ancides, Ensatina. 

II. Ordo Anura = Salintia 

   Hidup didaerah akuatik, terestial : memiliki ekor vaskuler yang panjang, 

antara badan dan kepala bersatu, kaki depan pendek, kaki belakang agak panjang, 

diantara jari-jari terdapat selaput. 

 Sub ordo : Amphicaela 

Famili     : Liopelmidae 

           Reproduksi internal unik : memasukkan kloaka jantan ke kloaka 

betina, jarinya seperti cakar untuk menempel pada batuan diair  

deras. 

Genus      : Ascaphus, Liopelma 

 Sub ordo  : Aglossa 

Famili      : Pipidae 

Genera     : Pipa, Xenopus 

 Sub ordo  : Ophisthoglossa 

Famili      : Discoglossidae 

 Memiliki lidah dan kelopak mata, bagian ventral berwarna 

hitam,  merah terang atau kuning.  

Genus       : Alytes, Bombino 

 Sub Ordo  : Anomocoela 

Famili       : Pelobatidae 

                   Kaki  belakang  memiliki   sekop  pemotong  yang  berlapis 

                   tanduk pada pinggir dalamnya, pupil mata  berbentuk ellips. 

Genus        : Pelobates 

 Sub Ordo   : Diplasiocoela 

 Famili        : Raniidae 

                                 Memiliki gigi rahang atas, ujung lidah bercabang. 

 Genus        : Babino, Rana, Hemisus. 
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 Famili        : Rhacophoridae 

  Kebanyakan ditempat yang berpohon, pada vertebrae 

terdapat                                  tulang rahang diantara dua ruas berujung. 

 Genus  : Rhacophorus 

 Sub Ordo   : Procoela 

            Famili         :  Pseudidae 

 Genus         : Pseudis 

 Famili         : Bufonidae 

    Tidak punya gigi maxilaris, memiliki kelenjar paratiroid 

yang dibelakang (besar) tiap-tiap mata, jenisnya tersebar 

didunia. 

Genus          : Bufo 

Famili          : Hylidae 

                       Giginya terdapat dirahang atas-bawah, semua jari-jari 

melebar,memiliki suara yang keras. 

Genus          :  Acris, Hyla, Phyllomedusa 

III. Ordo Apoda = Gympophiona 

 Tubuh menyerupai ular, kepala kecil dan tidak pipih, tidak memiliki 

extremitas dan hidup umumnya di liang, mata tidak berkelopak dan pendek. 

Memiliki sisik mesodermis yang tertanam pada kulit. 

 Famili  : Caecilidae 

                                    Hidup dengan membuat lubang pada tanah yang lembab, 

makanan berupa invertebrata, pertumbuhan larva komplit 

didalam telur. 

  Genus   : Ichtyophis, Typhaonectes 

 

Tujuan Percobaan : 

 Mengenal ciri khas Rana sp, Bufo sp, dan Rhacophorus sp yang penting 

untuk diidentifikasi. 
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Cara kerja : 

1. Sampel (Rana sp, Bufo sp, dan Rhacophorus sp) diambil dan diletakkan diatas 

bak parafin, selanjutnya gambar morfologinya.  

2. Lalu diamati bagian kepala, alat gerak, badan, kulit, dan mulut pada Rana sp, 

Bufo sp, dan Rhacophorus sp. 

3. Amati perbedaan-perbedaan yang terdapat pada 3 sampel yang dibawa.  

4. Lakukan identifikasi berdasarkan kunci identifikasi 

5. Lakukan pengukuran morfometri sebagai berikut: 

a. Panjang Total tubuh (Ptot): anterior mulut sampai dubur 

b. Panjang kepala (Pkep): anterior mulur sampai leher 

c. Lebar kepala (Lkep): di bagian antara dua membran timpani 

d. Panjang tungkai depan (Ptd) 

e. Panjang tungkai belakang (Ptb) 

 

Ciri-ciri untuk determinasi: 

-   Kepala   : Bentuk kepala, rahang, tulang vomer dan kedudukannya terhadap 

nares posterior, kelenjar racun, pematangan tulang pada kepala. 

- Badan  : Bentuk badan. 

- Kulit  : Permukaan kulit dan warna 

- Anggota gerak : digiti, selaput renang, ujung jari. 

- Gelang bahu  : Struktur ventral, coracoid dan precoracoid. 

- Gelang panggul  : diapofisis sakralis. 

 

  Kunci menuju spesies (Bufo sp) 

A. Kepala tanpa tonjolan tulang, Paratoid nyata, jari pertama lebih pendek dari jari 

kedua……………………B. cruentatus 

 B. Kepala dengan tonjolan tulang. 

  C. Tak ada alur pariental 

  D.    Alur supratympanum tipis, tak ada lipatan tarsal 
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                             ……B. malanostictus 

                     DD . Alur supra tympanum tebal, jari kaki hampir seluruhnya    

                              berselaput…….B. asper 

CC. Ada alur pariental, paratoid pendek 

E. Sendi tarsa-metatarsal mencapai mata dan dan ujung moncong 

     atau melewatinya jari pertama lebih panjang dari jari tangan 

     kedua………...B. parvus 

                     EE. Sendi tarso metatarsal tidak melampaui mata, jari, tangan   

                            pertama biasanya tidak lebih panjang daripada jari 

tangan                             kedua…….B.biforcatus 

                     EEE. Tidak demikian…………….B.clorogaster. 

 

 Kunci menuju spesies (Rana sp) 

A. Tidak ada lipatan kelenjar dorsolateral 

 B. Ujung jari-jari tangan dan kaki melebar 

C. Ada dua penonjolan metatarsal………R.Limnocharis 

CC. Tidak ada penonjolan metatarsal terluar, punngung dengan   

lipatan-lipatan memanjang………….R.canerivora 

 BB.Ujung jari-jari tangna dan kaki kurang lebih melebar 

                   D. Metatarsal terluar sedikitnya setengah jarinya terpisah. Lidah  

tanpa  papilla. Jari-jari kaki hampir seluruhnya berselaput. 

Biasanya tidak ada  penonjolan metatarsal terluar. 

   E.  Timpanum nyata, tumit saling menutup……….R.macrodon 

   EE.Timpanum tersembunyi………………………...R.kuhli 

              DD. Metatarsal terluar sedikitnya setengah jarinya terpisah. Lidah  

                           tanpa papilla.Jari-jari kaki tak lebih dari 3/4-nya berselaput. 

      F.Jari-jari kaki berselaput 2/4-3/4-nya…………..R.microdisca 

AA. Ada lipatan dorsolateral 

G. pelebaran jari-jari kaki dan tangan jika ada tanpa alur. Jari-jari kaki 

hampir seluruhnya atau seluruhnya berselaput 

…………….R.macrodon 

GG. Pelebaran jari-jaroi kaki dan tangan dengan alur atas dan bawah. 
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 H.  jari-jari kaki berselaput ½ sampai ¾ bagian 

           I. Jari-jari kaki berselaput 1/2 sampai 2/3 nya     

…………R.nicobariensis 

   II. Jari-jari kakinya 3/4 berselaput……………………R. erythraea 

     HH. Jari-jari kaki seluruhnya atau hampir seluruhnya berselaput. 

     J.  Jari-jari tangan pertama lebih panjang daripada jari tangan 

kedua. Tumit sampai kemoncong………………R.erythraea 

JJ. Jari-jari tangan pertama tak melebihi jari tangan kedua 

K. Pelebaran jari-jari lebih kecil daripada 1/2 

diameter         tympanum…………..R.erythraea  

KK. Pelebaran ujung jari-jari tangan ketiga sedikitnya 1/2 

diameter    tympanum. Jari-jari tangan kedua lebih kecil. Dua 

ruas jari-jari    keempat tak berselaput………R.chalconata. 

  

 Kunci menuju spesies (Rana sp) 

A.  Selaput diantara jari-jari tangan dan kaki polos 

 B. Jari-jari tangan berselaput pada dasarnya 

  C. Timpanum lebih dari 1/2 lebar matanya 

D. Ada enam garis hitam pada badannya 

      ……….R.leucomystax var. sex 

             CC. Timpanum tak lebih dari 1/2 lebar matanya………R.hosii 

 BB. Jari-jari tangan 1/3 bagian berselaput atau lebih dari 1/3 bagian. Selaput  

                jari-jari tangan ketiga tak sampai pada pangkal pelebaran 

                …………….R.javanus.  
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Gambar 2.1. Morfologi katak 

 

 

 

Gambar 2.2. Kepala dan Rongga mulut katak 

 
 

Gambar 2.3. Cara Membedakan Kelamin katak 
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BAB III. REPTILIA 

Ciri umum 

 Anggota reptilia berdarah dingin karena suhu tubuhnya berubah-ubah 

sesuai dengan suhu lingkungan. Hampir seluruh pernafasan dilakukan oleh paru–

paru, kecuali pada beberapa anggota, misalnya penyu, pernafasannya dibantu 

dinding kloaka dan dinding farink yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh 

darah. Kulit kering hampir tidak mengandung kelenjar kulit, tertutup oleh sisik-

sisik epidermis atau lempeng-lempeng tulang dibawah epidermis. Type sisik dapat 

dilihat pada gambar. 3.1. Didaerah mulut mulai terbentuk langit-langit kedua, 

yang memisahkan rongga hidung dengan rongga mulut. Type gigi dibagi 3 yaitu 

acrodont, pleurodont dan thecodont. Type gigi  dapat dilihat pada gambar 3. 2. 

Tungkai biasanya bertype pentadactyla, dan setiap jari berakhir dengan cakar. 

 Dari segi evolusinya Reptilia berasal dari Amphibi dan selanjutnya dari 

Reptilia akan terjadi burung dan Mammalia. Reptilia mencakup 19 Ordo, 4 

diantara anggotanya yang masih hidup adalah : 

1. Ordo Testudinata (Chelonia) 

2. Ordo Rynchocephalia 

3. Ordo Squamata 

4. Ordo Crocodila 

1. Ordo Testudinata (Chelonia) 

Hewan ini tubuhnya seperti kotak/theca. Dari dalam kotak ini dapat 

ditonjolkan kepala, tungkai dan ekornya. Jenis hewan ini ada yang hidup didarat, 

air tawar dan air laut. Tubuhnya dapat dibedakan atas dua bagian dimana bagian 

dorsal disebut dengan carapace, sedangkan bagian ventral disebut plastron. Gigi 

tidak ada, rahang tertutup oleh paruh yang tajam dari bahan tanduk, lidah tidak 

bisa dijulurkan, leher bisa ditonjolkan dan ditarik kembali, kaki pada dasarnya 

pentadactyla. Antara bagian carapace dan plastron dibatasi oleh suatu pembatas 

yang terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan luar berupa bahan tanduk dan bagian 

dalam berupa bahan tulang. Lapisan bahan tanduk ini terbagi atas kepingan-

kepingan (lamina)yang terdap pada bagian carapac dan plastron. Lamina-lamina 

carapac dan plastron dapat dilihat pada gambar 3.3. Struktur lapisan tulang yang 
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terletak dibawah lapisan bahan tanduk lebih kurang sesuai dengan struktur lamina 

tersebut, hamya jumlah kepingan tulangnya lebih banyak. Kepingan- kepingan 

tulang itu berhubungan satu sama lain, pada bagian yang dinamakan dengan 

sutura. Ordo Testudinata dapat dibagi atas 2 sub ordo berdasarkan atas cara 

melipatnya leher pada waktu hewan menyembunyikan kepalanya yaitu subordo 

Cryptodira dan Pleurodira. Subordo Cryptodira meliputi kura-kura yang melipat 

lehernya seperti huruf  “S” pada bidang vertikal, sedangkan Pleurodira meliputi 

jenis kura-kura yang melipat lehernya kesamping pada bidang horozontal. Salah 

satu contoh dari subordo Cryptodira adalah dari famili Cheloniidae. 

a. Famili Emydidae 

Berukuran kecil-sedang, biasanya hidup diair tawar, memiliki carapac 

dengan panjang 90-600 mm, plastron terdiri atas 12 lamina, kaki bagian 

depan terdiri dari 5 jari sedangkan kaki bagian belakang terdiri dari 4 atau 

3 jari. Diantara jari- jari terdapat selaput. 

b. Famili Testudinidae 

Berukuran sedang sampai besar, biasa hidup didarat, memiliki carapac 

yang tinggi dan melengkung, plastron berhubungan kuat dengan carapac, 

bagian atas kepala memiliki perisai pelindung, jari-jari pendek, kaki sangat 

besar, kuat dan dilindungi oleh sisik yang keras, pada jari-jari tidak 

ditemukan selaput. 

c. Famili  Cheloniidae 

Berukuran sedang – besar dengan panjang carapac antara 600-1200 mm, 

biasa hidup dilaut, kaki- kaki termodifikasi menjadi sirip. 

2. Ordo Rhynchocephalia 

Merupakan kelompok Reptil primitif yang kadang-kadang disebut sebagai 

fosil hidup. Bentuk tubuhnya mirip anggota-anggota Lacertilia pada umumnya, 

tetapi berbeda dengannya terutama karena tengkoraknya bersifat diosid. Gigi 

terdapat pada premaxillla, maxilla, palatinum dan dentale. Tulang-tulang gostralia 

berkembang dengan baik. Celah kloaka melintang. Diatap kepala terdapat mata 

parietal dengan lensa dan retina. Pada hewan muda mata perietal tampak lebih 
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jelas karena kulit yang menutupnya bening, tetapi pada saat dewasa kulit itu 

menebal. Ordo ini mencakup satu famili Sphenodontidae. 

 

3. Ordo Squamata 

 Tubuh ditutupi sisik-sisik atauy perisai dari bahan tanduk. Bentuk dan 

susunan sisik itu berbeda-beda bagi golongan yang satu dengan yang lain. Sisik-

sisik itu ada yang halus dan ada yang kasar. Bagi golongan tertentu, seluruh 

tubuhnya tertutup oleh sisik yang serupa tetapi bagi golongan-golongan yang lain 

sisik –sisik didaerah kepala berbeda dengan sisik- sisik pada bagian tubuh yang 

lain. Pada sebagian besar golongan ular, sisi ventral tubuhnya tertutup oleh satu 

deret sisik ventral yang memenjang kearah transversal. Pada golongan tokek, sisik 

itu mereduksi atau berubah menjadi tuberculum yang dinamakan sisik granuler. 

Ordo ini dibedakan atas 2 subordo yaitu Lacertilia dan Serpentes. 

 

Subordo Lacertilia 

 Pada umumnya mempunyai tubuh dimana dapat dibedakan antara kepala, 

badan, tungkai dan ekor. Mempunyai gelang bahu dan gelang panggul dalam 

bentuknya yang lengkap atau mereduksi. Dua belah rahang bawah bersatu, pada 

tempat persatuan itu terdapat sutura, umumnya mempunyai kelopak mat yang 

dapat bergerak. Subordo ini mencakup 20 famili. Beberapa diantaranya adalah 

Gekkonidae, Agamidae, Varanidae dan Scincidae. Untuk membedakan keempat 

famili itu dapat digunakan kunci sbb: 

1. Permukaan dorsal kepala tertutup oleh sisik kecil yang tersusun tidak 

teratur atau oleh sisik-sisik granuler 

a. Tubuh tertutup oleh sisik-sisik granuler kecil. Kelopak mata tidak 

dapat bergerak, pupil berbentuk celah vertikal. Tubuh pipih dorsal- 

ventral, kaki pendek, ekor tidak terlalu panjang dan tidak fleksibel, 

jari-jari memiliki bantal pelekat untuk berpegang pada tempat 

licin.......................Gekkonidae 

b. Punggung tertutup oleh sisik – sisik yang lebih besar yang etrsusun 

seringkali saling menutup. Kelopak mata dapat bergerak, pupil bulat, 
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kaki dan ekor panjang, ekor fleksibel. Hidup 

dipohon.......................Agamidae. 

c. Punggung tertutup oleh sisik-sisik granuler yang susunannya tak 

pernah saling menutupi. Lidah panjang dan bercabang seperti 

ular..............Varanidae  

2. Sisik dorsal kepala tertutup oleh perisai-perisai yang tersusun simetris. 

Kaki relatif pendek, kadang-kadang rudimenter .......................... Scincidae 

(perisai kepala pada gbr. 3. 5). 

 

Subordo Serpentes 

 Subordo ini meliputi reptil yang tertutup oleh sisik-sisik atau perisai, yang 

pada sisi ventral tubuhnya, sisik-sisik itu umumnya lebih besar dan tersusun 

dalam satu deret. Kelopak mata tidak dapat bergerak dan membentuk suatu tutup 

yang terang terus. Tidak terdap tungkai dan lubang telinga. Berdasarkan struktur 

dan susunan gigi-giginya, ular dapat dibedakan atas 4 kelompok: 

1. Aglypha meliputi golongan ular yang gigi-giginya tidak teratur. Ular-ular dari 

golongan ini tidak berbisa. 

2. Opisthoglypha meliputi jenis-jenis ular yang mempunyai gigi-gigi bisa yang 

terletak dibagian rahang atas dan beralur. 

3. Proteroglypha meliputi jenis-jenis ular berbisa yang gigi-gigi bisanya beralur 

pada sisi depan dan melekat tegak pada bagian rahang atas. 

4. Solenoglypha meliputi jenis-jenis ular berbisa yang gigi-giginya panjang dan 

mempunyai saluram didalamnya. Gigi-gigi itu melekat pada rahang atas yang 

kecil. 

 

Ciri-ciri yang lain untuk mengidentifikasi ular adalah pola warna, susunan 

perisai kepala, susunan sisik-sisik sub caudal, jumlah sisik pada pertengahan 

tubuh, licin tidaknya sisik-sisik, keadaan ekor, mata dll. 
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4.Ordo Crocodila 

 Meliputi hewan-hewan reptil yang besar dan kuat, panjang dapat mencapai 

9 meter. Kepala kuat dan keras dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam. Gigi itu 

gunanya untuk memegang mangsanya tetapi tidak untuk mengunyah, oleh karena 

mangsanya ditelan seluruhnya atau berupa potongan-potongan. Gigi-gigi itu tidak 

sama besar, deretan depan merupakan deretan gigi-gigi yang besar, deretan 

belakang merupakan dereten gigi-gigi yang kecil. Type gigi Thecodont. Mata 

kecil terletak dibagian kepala yang menonjol kearah dorso-lateral, pupil vertikal 

dan selaput mata berkembang dengan baik, lubang hidung terletak pada sisi dorsal 

ujung moncong, lidah besar dan tebal, ekor panjang, besar dan kuat, makin 

keujung makin bilateral, kaki depan berjari-jari lima tidak berselaput sedangkat 

tungkai belakang lenih panjang dengan jari-jari 4 dan berselaput. Ordo Crocodila 

mencakup 3 famili yaitu Gavialidae, Crocodilidae, dan Alligatoridae. 

 

Tujuan: 

Mengenal ciri-ciri khas Reptil yang penting untuk diidentifikasi. 

Cara kerja: 

1. Gambar ciri morfologi dari sampel yang dibawa 

2. Amati bagian-bagian tubuh dari sampel yang dibawa 

3. Pada Caura amati bagian-bagian dari carapac dan plastron 

4. Amati tipe kepala, sisik dan giginya 

5. Buatlah klasifikasi dari sampel yang dibawa 

6. Lakukan pengukuran morfometri sebagai berikut: 

f. Panjang Total tubuh (Ptot): anterior mulut sampai dubur 

g. Panjang kepala (Pkep): anterior mulur sampai leher 

h. Lebar kepala (Lkep): di bagian antara dua matanya 

i. Panjang tungkai depan (Ptd) 

j. Panjang tungkai belakang (Ptb) 
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Kunci Identifikasi: 

- Perisai : kepala : rostral, 1 pasang supranasal, frontonasal, 1 pasang 

prefrontal, frontal, 4 pasang supraokuler, 1 pasang frontoparietal, 1 pasang 

parietal, interparietal, 1 pasang nuchal. 

- Sisik lateral : rostral, nasal, loreal anterior, loreal posterior, prookuler, 1 

deret super siliaris, 1 deret labial atas, 1 deret labial bawah, post labial. 

- Sisik ventral : mental, post metal, 3 pasang perisai,dagu, post genital. 

- Pola sisik. 

Kunci menuju genus (famili Geckomidae). 

A. Jari-jari tidak atau sedikit melebar pada bagian pangkalnya, semuanya 

bercakar, yang diapit oleh dua sisik. Satu yang kecil dibagian dorsal yang satu 

lagi dibagian lateral yang besar. Pupil vertikal............ Gymnodactylus 

AA. Jari-jari sangat melebar 

B. Jari-jari bagian ujung yang bebas panjang muncul pada pelebaran 

jari-jari tersebut. 

C. Jari-jari bagian paling dalam bercakar 

CC. Jari-jari bagian paling dalam (no. 1) tidak ada cakar lempeng 

pada bagian bawah jari- jari ada dua atau sederet........Gehyra 

BB. Jari- jari bagian ujung yang bebas ada pada bagian pinggir, 

pelebaran-pelebaran pada jari-jari tersebut, ada dua deret lempeng 

pada bagian bawah jari-jari. 

E. Bagian jari-jari terujung panjang dan ramping, jari- jari bagian 

yang terdalam (no 1) rudimenter........Hemiphylodactylus 

EE. Bagian jari-jari terujung pendek, jari-jari yang terdalam tak 

bercakar......Lepidodactylus 

AAA. Jari-jari bagian ujung yang bebas ada pada bagian pinggir pelebaran 

jari-jari, ada hanya satu deret lempeng dibawah jari-jari. 

F. Jari-jari tak berselap[ut atau berselaput......Gecko 

FF. Jari-jari seluruhnya berselaput, anggota badan, bagian sisi kepala, badan 

dan ekor ada suatu pelebaran kulit.....Ptychozon. 
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Kunci menuju genus (famili Scincidae).  

A. Tulang-tulang  pterigoit pada bagian median terpisah satu sama laing. 

Lekukan yang terbentuk dilangit-langit (palatal notch) terpotong atau sedikit-

dikitnya terpotong pada bagian anteriornya oleh garis khayal ditarik antara 

pusat kedua matanya. 

B. Tak ada sisik supranasal......Tiliqua 

BB. Ada sisik supranasal...........Mabouya 

AA. Tulang-tulang pterigoit bersatu pada bagian anterior, lekukan langit-langit 

(palatal notch) tak terpotong oleh garis khayal yang ditarik antara pusat 

kedua belah matanya. 

C. Kelopak mata tak dapat digerak-gerakkan.......Ligosoma  

CC. Kelopak mata tidak dapat digerak-gerakkan, tembus cahaya (transparan0 

menutupi mata .........Ablepharus 

 

Kunci menuju famili (Ordo Chelonia) 

A. Rumah (shell) tertutu lapisan tanduk epiderma 

B. Lempeng pelindung pektoral dari plstron berhubungan langsung dengan 

marginal. 

C. Papan plastral 11 atau 12.........Testudinidae 

CC. Papan plastral 13 ...............Chelyidae 

BB. Lempeng pelindung pektoral terpisah lebar dari marginal 

D. Panjang ekor setengah panjang rumah;plastron kecil, 

crusiform.....Chelydriidae 

DD. Panjang ekor setengah dari panjang rumah, kaki berbentuk 

pendayung, terdapat 1 atau 2 cakar.........Cheloniidae 

AA. Rumah tanpa pelindung zat tanduk 

E. anggota gerak dengan jari-jari yang jelas; cakar 3 .........Tronychidae 

EE. Anggota gerak lebar dan pipih dengan 2 cakar atau tak ada 

F. Tak ada cakar.............Dermochelydae 

FF. Cakar 2 ..............Carettochelydae 



 
 

                                                                           PENUNTUAN PRAKTIKUM VERTEBRATA 

 

Erni  Jumilawaty                                                                                                                              25 
 

Kunci menuju famili (Ordo Serpentes) 

A. Penampang ekor kurang lebih membulat 

B.  Mata tidak jelas tertutup oleh sisik. Sisik badan sama bentuk dan  

      ukurannya. Rahang bawah tak bergigi........Typhlophidae 

BB. Mata jelas, sempurna. Baris tengah dari sisik ventral melebar. Rahang    

bergigi. 

C.Maksila letaknya horizontal, panjang 

D. Terdapat sisa kaki belakang yang berupa taji dikedua sisi anusnya. 

E. Ekor prohensil sisik disekeliling badan lebih daripada 30 baris 

.......Boidae 

EE. Ekor tidak prehensil, pendek, sisik disekeliling badan kurang 

dari 30 baris ........Aniliidae 

DD. Tidak terdapat sisa kaki belakang 

F.   Terdapat occipital kasar yang tak berpasangan, premaksila      

  bergigi, sisik mengkilap.........Xenopellidae 

FF.  Tak ada occipital yang demikian. Premaxila tak bergigi. 

  Terdapat gigi bisa, besar beralur, letaknya dianterior rahang   atas 

..............Elatidae 

GG. Tidak bergigi bisa atau bila ada letaknya di posterior rahang atas 

.........colubridae  

 CC. Maksila kurang lebih menonjol, pendek.Gigi bisa dapat dilipat    

         kebelakang.  

                             H.  Terdapat lubang kecil di antara hidung dan mata ( facial Fit ) 

                                    ........................Crotalidae 

                            HH. Tidak mempunyai facial fit.............. Viperidae. 
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Gambar 3.3. Tipe sisik 
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Gambar 3.4. Perisai Kepala 

 

Perhitungan sisik pada perut 
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BAB IV. AVES 

 

Ciri-ciri umum dan morfologi 

Aves menduduki tingkat perkembangan evolusi yang paling atas setelah 

mamalia. Ciri-ciri umumnya adalah: berdarah panas (homoiterm), tubuh ditutupi 

oleh bulu, kedua anggota gerak depan mengalami modifikasi menjadi sayap. Kaki 

dan jari ditutupi oleh kulit tanduk (sisik). Aves  memiliki tipe kaki bermacam-

macam antara lain totipalmata, palmata, semi palmata, passerine, zygodactyl, 

talonid, syndactyl, pectinat dan palmproprodactyl. Sedangkan tarsusu dari kaki 

terdiri dari tipe reticulata, scutellata dan hoated. 

Tubuh dapat dibedakan atas beberapa bagian, yaitu: caput, truncus dan 

cauda. Bagian-bagian dari caput terdiri atas rostrum, nares, organo visus dan iris. 

Rostrum terbagi atas bagian maksila dan mandibula. Rostrum aves mempunyai 

berbagai tipe anatara lain pipih datar, lurus conus dan meruncing, pendek berkait, 

melengkung ke atas atau ke bawah, pendek menebal,  pendek biasa dan berbentuk 

runcing. 

Organo visus terdiri dari palpebra inferior, palpebrasuperior, membran 

nictitans dan iris. Pada caput juga terdapat teliga luar (meatus aesticus externus) 

yang ditutupi oleh bulu disebut ear coverts. 

Cervix ditutupi oleh bulu kasar (plumae) yang disebut tetrices (bulu 

penutup tubuh). Truncus ditutupi oleh bulu yang berfungsi sebagai pelindung 

tubuh terhadap cuaca dan berfungsi juga untuk terbang. 

Menurut susunan anatominya bulu dapat dibedakan atas: 

 Plumae      : pada ekor, sayap dan punggung yang terdiri atas calamus, rachis, 

umbilicus, vexsilum, barbulae dan barbae. 

 Plumulae   : pada burung yang masih muda dan mengerami telur. Biasanya 

terlihat seperti kapas. 

 Filoplumae : Bulu yang tumbuh siseluh tubuh tetapi jaraknya sangat jarang.  

Mempunyai tangkai yang panjang dan pada puncaknya terdapat 

beberapa barbae. 

Menurut letaknya bulu dapat dibedakan atas: 

1. Remiges : bulu yang terdapat pada sayap 



 
 

                                                                           PENUNTUAN PRAKTIKUM VERTEBRATA 

 

Erni  Jumilawaty                                                                                                                              29 
 

2. Retrices : bulu yang terdapat pada daerah ekor 

3. Tetrices : bulu yang menutupi tubuh 

4. Parapterum : bulu yang terdapat pada daerah bahu 

5. Ala spuria : bulu yang terdapat pada kedua ekstremitas posterior. 

Menurut umur bulu terdiri atas: 

1. Neoptyle 

2. Teleoptyle 

Bagian-bagian ekstremitas terdiri atas: 

Ekstremitas superior 

 Branchium 

 Antebranchium 

 Manus 

 Digiti  

Ektremitas inferior 

 Femur 

 Crus 

 Pes (yang diselaputi sisik) 

 Digiti (phalanges) 

 

Bagian-bagian dari caudal terdapat rectrices sebagai kemudi dan glandula 

uropygii yang berfungsi untuk meminyaki tubuh supaya tidak basah jika terkena 

air. Macam-macam bentuk bagian cauda antara lain meruncing, rata dan melebar. 

Klasifikasi aves 

Aves terbagi atas dua sub klass: 

1. Subklass Archaeornithes (telah punah) 

2. Subklass Neornithes (burung sejati) 

Subklass Neornithes terbagi atas 3 super ordo: 

A. Super ordo Odotognathae (telah punah) 

B. Super ordo Palaeognathae, terdiri dari beberapa ordo antara lain: 

1. Ordo Struthioniformes (burung unta) 
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2. Ordo Casuariiformes (burung kasuari dan eru) 

3. Ordo Apterygiformes (burung kiwi) 

4. Ordo Rheiformes 

5. Ordo Tinamiformes 

C. Super ordo Neognathae, teriri dari beberapa ordo antara lain: 

1. Ordo Anseriformes (bebek, angsa, belibis) 

Paruh lebar, mempunyai kuku yang kuat, kaki pendek, jari kaki berselaput 

renang, telur polos tidak bertitik-titik, burung muada berbulu halus pada waktu 

diteteskan, tersebar diseluruh dunia, merupakan binatang peliharaan dagingnya 

enak dimakan. 

Famili Anatidae: - Anas acuta 

     - Anas platyrhynchus 

     - Nettapus coromandelianus 

2. Ordo Galliformes (ayam, merak, puyuh) 

Paruh pendek, kaki pada umumnya beradaptasi untuk mencakar/mengais dan 

berlari, hewan muda mempunyai bulu yang halus, beberapa spesies merupakan 

hewan peliharaan, makannya terutama biji-bijian. 

Famili Phasianidae :  

- Coturnix chinensis 

- Gallus gallus 

- Arborophila javanicus 

Famili Megapodidae: - Megapodius freycinet 

3. Ordo Columbiformes (merpati) 

Paruh umumnya pendek dan langsing, anaknya yang baru ditetaskan tidak 

mempunyai bulu. 

Famili Columbidae : - Columba livia 

        - Cacatua sulphurea 

        - Cyanoramphus novazealandidae 

4. Ordo Passeriformes 
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Paruh pendek dan tajam, kaki beradaptasi untuk bertengger, banyak yang 

bersifat insektivor ada juga yang memakan biji-bijian, hidup di semua habitat. 

Famili Pycnonotidae : - Pycnonotus aurigaster 

Famili Fringillidae : - Serinus canaris 

Famili Turdidae : - Copsychus saularis 

Famili Alaudidae : - Mirafra javanica 

Famili Sturnidae : - Sturnus contra 

 

Ciri-ciri untuk determinasi: 

 Bulu: plumae, plumulae, filoplumae 

 Paruh: macam-macam bentuk paruh 

 Sayap: sayap panjang, pendek, bulat dan meruncing 

 Tarsometatarsus: scutulata, reticulata, serrata, boated 

 Jari: rata (datar), terangkat 

 Cakar: runcing, tumpul 

 Tipe kaki: kaki bertengger (passerine, zygodactyle) 

 Ekor: panjang, pendek, rata, bulat, runcing 

 

Tujuan:  Untuk mempelajari bagian-bagian morfologi dalam meidentifikasi 

jenis-jenis dari aves 

Cara kerja: 

1. Amati morfologi sample yang dibawa selanjutnya gambar morfologinya 

2. Amati tipe-tipe kaki, paruh dan bentuk sarapnya 

3. Lakukan pengukuran morfometri sample yang dibawah 

4. Amati macam-macam sayap dan gambarkan  
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Gambar 4.1. Morfologi burung 
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Gambar 4.2. tipe-tipe paruh 
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Gambar 4.3. Morfologi sayap 

 

  
 

 

  

 

 

Gambar 4.4. Tipe kaki 
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BAB V. MAMALIA 

 

Ciri Umum 

 Mamalia merupakan kelompok tertinggi derajatnya dalam kingdom 

hewan. Banyak struktur khusus yang  dapat membedakan kelompok ini dari 

vertebrata lainnya. Gambaran yang paling nyata adalah adanya kelenjar mamae 

juga terdapat kelenjar sebaceous, keringat dan bau. Banyak yang hidup secara 

nocturnal dan banyak juga secara diurnal. Selama beberapa periode hidupnya, 

mamalia memiliki rambut. Sekalipun ada yang mereduksi pada waktu dewasa. 

Homoithermis. Fertilisasi secara internal. Sistem syaraf sudah berkembang baik. 

Tujuan: 

Untuk mengenal ciri-ciri yang penting anggota kelas mamalia untuk determinasi. 

Cara Kerja: 

- Gambarkan morfologi dari sampel mamalia yang dibawa dan lakukan 

pengukuran morfolometri tubuhnya 

- Amati bagian-bagian morfologi dari sampel  

- Tentukan rumus giginya 

- Tentukan tipe glandula mamaenya 

- Buatlah klasifikasi dari sampel yang dibawa. 

Klasifikasi: 

 Kelas ini terdiri atas 3 sub klas: 

Sub klas I Prototheria 

Ordo Monotremata 

 Ordo ini sering disebut “mamalia bertelur”, mempunyai tulang coracoid 

dan pre coracoid. Gigi hanya terdapat pada hewan yang masih muda. Hewan 

bersudu atau paruh dan mempunyai kloaka. Hewan betina ovipar. Contoh 

Ornithorhychus anatinus, terdapat di Australia. 
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Sub klas II Allotheria : sudah punah 

Sub klas III Theria: 

 Merupakan mamalia yang bermasupium (kantong ventral). Gigi terdapat 

baik pada hewan dewasa maupun hewan muda, biasanya memiliki atau tidak 

memiliki kloaka. 

- infra klas : Panthotheria 

- infra klas : metatheria 

 

Ordo Marsupiala 

 Berukuran 50-1600 mm. Hewan betina memiliki marsupium disekitar susu 

sebelah abdomen. Sel telur dibuahi didalam dan tumbuh didalam uterus, tapi larva 

prematur keluar menuju marsupium, dimana selanjutnya menempelkan mulutnya 

pada putting susu untuk tumbuh sempurna untuk menjadi anak. Contoh: 

Marcapus kangro. 

- Infra klas III Eutheria: 

Mamalia yang berplasenta, tidak bermasupialia, kloaka tidak ada kecuali yang 

primitif. 

Ordo Insectivora 

 Ukuran tubuh kecil, gigi runcing, mata kecil, moncongnya panjang dan 

runcing. Kaki berjari lima buah, telinga luar yang kecil. Contoh : Hystrix 

javanica. 

Ordo Dermoptera 

 Tampak seperti tupai, mata yang besar, nocturnal, memiliki kemampuan 

memanjat tetapi tidak berdaya ditanah. Keempat tungkai sama panjang. Antara 

tungkai muka dan tungkai belakang dan ekor ada lipatan kulit (petagium), dengan 

mana hewan dapat melayang. Contoh : Cyanocephalus. 
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Ordo Chiroptera 

 Mamalia yang bisa terbang, ukuran tubuh kecil (35 – 400 mm). Kaki muka 

kecil memiliki 2 – 5 jari panjang dan disokong oleh suatu kulit membran yang 

menghubungkan dengan kaki belakang. Sebagian besar nokturnal. Gigi runcing. 

Sub ordo Megachiroptera 

 Pemakan tumbuh- tumbuhan, contoh : Pteropus edulis. 

Sub ordo Microchiroptera 

 Pemakan insecta, contoh Myotis dan Eptesius. 

Ordo Primata 

 Berukuran kecil sampai besar (85 – 2000), masing-smasing mempunyai 

lima jari dengan kuku pipih atau mencekung. Biasanya hanya melahirkan satu 

anak. Sebagian spesies adalah arboreal. Sebagian sistem syarafnya lebih maju 

daripada vertebrata lainnya. Ekor ada dan tidak ada. 

   1-2  0-1 1-3  3 

 Rumus gigi :    1-3  0-1 0-3  3 

Sub ordo : Lemuroidea 

 Ukuran tubuh dari yang kecil – sedang (120 – 440 mm). Jari kedua 

mempunyai kuku kait sedang lainnya berkuku biasa. Ekor panjang, warna bulu 

cerah dan relatif panjang. Contoh : Lemur sp. 

Sub ordo : Tarsigidea 

 Mata menonjol, jari kedua atau ketiga mempunyai kuku kait, yang lain 

berkuku biasa. Ekor panjang serupa ekor tikus, ukurannya lebih kecil. Hidup 

secara soliter dan nokturnal. Contoh : Tarsius. 

Sub ordo: Anthropoidea 

 Jari berkuku pipih atau melengkung, berdiam dipohon atau tanah, diurnal. 

Contoh : Macacus rhesus, Homo sapiens 
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Ordo Edentata 

 Berukuran 150 – 1200 mm. Anggota kaki dan tangan mempunyai kait. 

Gigi seri dan taring sering tidak ada. Contoh : Bradypus sp. 

Ordo Pholidota 

 Berukuran sedang (300 – 900 mm), tubuh terbungkus oleh lempengan- 

lempengan sisik zat tanduk. Diantaranya terdapat bulu, tidak bergigi, kuku yang 

panjang pada lima jari kaki depan dan lima jari kaki belakang. Contoh Manis 

javanica. 

Odo Logomorpha 

 Mamalia yang berukuran agak kecil (125 – 750 mm) dengan ekor yang 

sangat pendek. Incicivi seperti pahat. Tumbuh terus, tidak bercani. Badan dan kaki 

berbulu . Contoh : Lepus nigricalis. 

    2  0  2-3  2-3 

  Rumus gigi : 1  0    2    2-3 

Ordo Rhodentia 

 Tubuh kecil (40 – 1300 mm), berjari lima dan berkuku. Incicivi berbentuk 

pahat dan tumbuh terus, tidak bercani, premolar 2/1, molar 3/3 (kadang – kadang 

2/2), incicivi 1/1 x 2. Contoh : Mus musculus. Scirius notatus, Cavia cobaya 

Ordo Cetacea 

 Ukuran tubuh sedang sampai besar (1,25 - >30 m), berbentuk skoci, kepala 

panjang dan runcing. Hidup diair, kaki depan berkembang seperti dayung. Tubuh 

licin tanpa bulu. Tidak mempunyai kelenjar kulit kecuali kelenjar susu. Gigi 

dengan jumlah yang bervariasi. Contoh : Delphinus delphis, siboldus 

/balanophora musculus. 

Ordo Carnivora 

 Ukuran tubuh kecil sampai besar ( 135 – 3000 mm). Jari kaki biasanya 

lima buah dan ada juga yang empat buah, berkuku. Incicivi kecil, canini besar. 
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  3   1  2-4  1-4 

Rumus gigi :  2-3 1 2-4  1-5 

Sub ordo Crodonta : sudah punah 

Sub ordo Fissipedia: 

 Jari kaki terpisah satu sama lain. Pemakan daging atau predator hewan 

lain. Tetapi ada yang makan tumbuhan. Kebanyakan dengan gigi – gigi 

carnisial.Contoh : Cani lupus, Helaretos malayanus, Veverra sp, Hyena. 
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