E. Pangkal Daun (Basis Folii)
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Runcing (acutus); biasanya terdapat pada daun memanjang, lanset, dll.
Meruncing (acuminatus); biasanya pada daun bulat telur sungsang atau
bentuk sudip.
Tumpul (obtusus); biasanya pada daun bentuk bulat telur, jorong.
Membulat (rotundatus); pada daun bangun bulat telur, jorong.
Rompang (truncatus); terdapat pada daun bangun segitiga, delta, dan
tombak.
Berlekuk (emarginatus); terdapat pada daun bangun jantung, ginjal, dan
anak panah.

Gambar 16. Basal daun
a. Runcing b. Meruncing c. Tumpul d. Membulat
e. Rompang/Rata f. Berlekuk

Berdasarkan susunan tulangnya daun dapat dibedakan atas :
1.
Daun bertulang menyirip (penninervis), umum terdapat pada golongan
Dicotyledon.
2.
Daun bertulang menjari (palminervis), contohnya daun pepaya (Carica
papaya L.), jarak (Ricinus communis L.), kapas (Gossypium sp).
3.
Daun bertulang melengkung (cervinervis), umumnya terdapat pada
tumbuhan golongan Monocotyledoneae contohnya genjer (Limnocharis
flava Buch.), gadung (Dioscorea hispida Dennst.).
4.
Daun bertulang sejajar atau lurus (rectinervis), umumnya terdapat pada
golongan rumput (Gramineae), teki (Cyperaceae).

Gbr 17. Pertulangan daun

Gbr 18. Tipe-tipe pertulangan daun

F. Tepi Daun (Margo Folii)
Secara garis besar tepi daun dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:
 Integer (rata), ch. pada daun Nangka (Artocarpus integra Merr.)
 Divisus (bertoreh), dapat dibedakan menjadi dua golongan:
a. Toreh-toreh yang tidak mempengaruhi atau mengubah bagun asli daun
Toreh biasanya tak seberapa dalam, letaknya tidak bergantung pada jalannya
tulang-tulang daun, disebut toreh yang merdeka. Torehnya sendiri dinamai
“sinus” dan “angulus” untuk bagian tepi daun yang menonjol keluar.
Tepi Daun Dengan Toreh Yang Merdeka
Toreh amat dangkal dan kurang jelas, sehingga sukar untuk dikenal, terbagi atas :
1. Serratus (bergerigi), jika sinus dan angulus sama lancipnya, ch. Lantana camara
L.
2. Biserratus ( bergerigi ganda atau rangkap), angulus cukup besar, dan tepinya
bergerigi lagi.
3. Dentatus (bergigi), sinus tumpul dan angulus lancip, ch. daun beluntas (Pluchea
indica ).
4. Crenatus (beringgit), sinus tajam angulus tumpul, ch. cocor bebek (Kalanchoe
pinnata ).
5. Repandus (berombak), jika sinus dan angulusnya sama-sama tumpul, ch. daun
air mata pengantin (Antigonon leptopus Hook et Arn.).

Gambar 19. Tepi daun
b. Tepi Daun Dengan Toreh-Toreh Yang Mempengaruhi Bentuknya
Berdasarkan dalamnya toreh dibedakan atas :
1. Lobatus (berlekuk), yaitu jika dalamnya toreh kurang daripada setengah
panjangnya tulang-tulang yang terdapat dikanan kirinya.
2. Fissus (bercangap), jika dalamnya toreh kurang lebih sampai ditengah
panjang tulang-tulang daun di kanan-kirinya.
3. Partitus (berbagi), jika dalamnya toreh melebihi setengah penjangnya
tulang-tulang daun di kanan kirinya.

Sebutan untuk mencandra tepi daun yang bertoreh dalam dan besar ini
merupakan kombinasi antara sifat toreh dengan susunan tulang daunnya,
sehingga diberi istilah sbb :
1. Pinnatilobus (berlekuki menyirip), tepi berlekuk mengikuti susunan tulang
daun yang menyirip, ch. pada daun terong (Solanum melongena L.).
2. Pinnatifidus (bercanggap menyirip), tepi bercangap, sedang daunnya
mempunyai susunan tulang yang menyirip, ch. daun keluwih (Artocarpus
communis Forst.)
3. Pinnatipartitus (berbagi menyirip), tepi berbagi dengan susunan tulang yang
menyirip, ch. daun kenikir (Cosmos caudatus M. B. K. ) dan sukun
(Artocarpus communis Forst.)
4. Palmatilobus (berlekuk menjari), tepi berlekuk , susunan tulang daun
menjari, ch. daun jarak pagar (Jatropa curcas L.), kapas (Gossypium sp.).
5. Palmatifidus (bercangap menjari), jika tepinya bercanggap, sedang susunan
tulangnya menjari, ch. daun jarak (Ricinus communis L.).
6. Palmatipartitus (berbagi menjari), jika tepi berbagi, sedang daunnya
mempunyai susunan tulang yang menjari, ch. daun ketela pohon (Manihot
utilissima Pohl.).

G. Permukaan Daun
1. Licin (laevis), permukaan daun dapat terlihat :
 Mengkilat (nitidus), ch. sisi atas daun kopi (Coffea robusta Lindl.), beringin
(Ficus benjamina L.),
 Suram (opacus), ch. daun ketela rambat (Ipomoea batatas Poir.),
 Berselaput lilin (pruinosus), ch. sisi bawah daun pisang (Musa paradisiaca
L.), daun tasbih (Canna hybrida Hort.),
2. Gundul (glaber), ch. daun jambu air (Eugenia aquea Burm.).
3. Kasap (scaber), ch. daun jati (Tectona grandis L.)
4. Berkerut (rugosus), ch. daun jarong (Stachytarpheta jamaicensis Vahl.),
jambu biji (Psidium guajava L.).
5. Berbingkul-bingkul (bullatus), seperti berkerut , tetapi kerutannya lebih besar
ch. daun air mata pengantin (Antigonon leptopus Hook et Arn.)
6. Berbulu (pilosus), jika bulu halus dan jarang-jarang , ch. daun tembakau
(Nicotiana tobacum G. Don.)
7. Berbulu halus dan rapat (villosus), berbulu sedemikian rupa, sehingga jika
diraba terasa seperti laken atau beludru.
8. Berbulu kasar (hispidus), jika rambut kaku dan jika diraba terasa kasar, ch.
daun gadung (Dioscorea hispida Dennst.)
9. Bersisik (lepidus), seperti ch. sisi bawah daun durian (Durio zibethinus
Murr.).

Daun majemuk (Folium compositum)
- Jika pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja dinamakan
daun tunggal (folium complex)
- Jika tangkainya bercabang-cabang, dan pada tangkai cabang ini terdapat
helaian daun, disebut daun majemuk (Folium compositum)
Suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari satu daun tunggal, yang
torehnya sedemikian dalamnya, sehingga bagian daun diantara toreh-toreh
itu terpisah satu sama lain, dan masing-masing merupakan satu helaian
tersendiri.
Daun majemuk dapat kita bedakan bagian-bagian berikut:
1. ibu tangkai daun (petiolus communis), bagian daun majemuk yang menjadi
tempat duduknya helaian-helaian daun, yang masing-masing dinamakan
anak daun (foliolum). Ibu tangkai daun ini dapat dipandang merupakan
penjelmaan tangkai daun tunggal ditambah dengan ibu tulangnya. Oleh
sebab itu kuncup ketiak pada daun majemuk, letaknya diatas pangkal ibu
tangkai pada batang.
2. Tangkai anak daun (petiololus), yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang
mendukung anak daun. Bagian ini dapat dianggap sebagai penjelmaan
pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal, oleh sebab itu didalam
ketiaknya tidak pernah terdapat suatu kuncup
3. Anak daun (Foliolum). Bagian ini sesungguhnya adalah bagian-bagian
helaian daun yang karena dalam dan besarnya toreh menjadi terpisah-pisah.
4. Upih daun (vagina), yaitu bagian dibawah ibu tangkai yang lebar dan
biasanya memeluk batang, seperti dapat kita lihat pada daun pinang (Areca
catecu L).

Pada daun majemuk semua anak daun terjadi bersama dan runtuh bersama
pula.
♦ Pada daun majemuk terdapat pertumbuhan yang terbatas, artinya tidak
bertambah panjang lagi dan ujungnya tidak mempunyai kuncup.
♦ Pada daun majemuk tak akan terdapat kuncup dalam ketiak anak daun.
Ada hal-hal yang jika kurang seksama pemeriksaanya dapat menyesatkan. ch.:
1. Pada pohon cerme (Phyllanthus acidus Skeels) dan belimbing wuluh (Averhoa
belimbi L). Kedua pohon ini mempunyai daun majemuk, tetapi daun majemuk
ini sampai agak lama masih memperlihatkan pertumbuhan memanjang,
sehinnga anak daunnya mempunyai umur yang berbeda, oleh karena itu juga
tidak luruh berbarengan. Kita sering melihat anak daun pada pangkal ibu
tangkai sudah runtuh,sedang pada ujungnya masih ada anak daun yang
kelihatan segar.
2. Pada tumbuhan meniran (Phyllanthus niruri L) dan katu (Sauropus androgynus
Merr) terdapat cabang-cabang dengan daun tunggal yang berseling yang
tumbuh mendatar dari batang pokok dan terbatas pertumbuhannya (tidak
bertambah panjang lagi) . Cabang-cabang berdaun ini bukan daun majemuk
karena dari ketiak-ketiaknya pada waktu-waktu tertentu akan tampak keluar
bunga yang kemudian jadi buah pula.

Menurut susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk dapat
dibedakan dalam dua golongan, yaitu:
1.
Daun majemuk menyirip (pinnatus)
2.
Daun majemuk menjari (palmatus)
3.
Daun majemuk bangun kaki (pedatus)
4.
Daun majemuk campuran (digitato pinnatus)

Gambar 20. Tipe-tipe daun majemuk

Gambar 21. Daun majemuk beranak
daun satu pada Citrus sp

Daun majemuk menyirip
1. Daun majemuk menyirip dapat dibedakan dalam beberapa macam:
2. Daun majemuk menyirip beranak daun satu (unifoliolatus).
3. Daun majemuk menyirip genap (abrupte pinnatus).
4. Daun majemuk menyirip gasal (imparipinnatus).

Gambar 22. a. Majemuk menyirip genap b. Majemuk menyirip ganjil

Daun majemuk menyirip dapat dibedakan lagi menurut duduknya anak-anak
daun pada ibu tangkai dan menurut besar kecilnya anak-anak daun :
a. daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan
b. menyirip berseling, jika anak daun pada ibu tangkai duduknya berseling
c. menyirip berselang-seling (interrupe pinnatus)
Pada suatu daun majemuk dapat terjadi anak daun tidak langsung duduk
pada ibu tangkainya, melainkan pada cabang ibu tangkai tadi. Daun
majemuk ini dinamakan daun majemuk rangkap atau daun majemuk
ganda. Sifat ini hanya terdapat pada daun majemuk menyirip.
Daun majemuk menyirip ganda dapat dibedakan atas :
1. majemuk menyirip ganda dua (bipinnatus), jika anak daun duduk pada
cabang tingkat satu dari ibu tangkai.
2. majemuk menyirip ganda tiga (tripinnatusi), jika anak-anak daun duduk
pada cabang tingkat dua dari ibu tangakai.
3. majemuk menyirip ganda empat, dst.

Daun menyirip ganda dibedakan lagi atas :
1. menyirip ganda dengan sempurna, yaitu jika tidak ada satu anak daunpun
yang duduk pada ibu tangkai (biasanya yang menyirip genap).
2. menyirip ganda tidak sempurna, jika masih ada anak daun yang duduk
langsung pada ibu tangkainya (biasanya yang menyirip gasal).
Contoh-contoh :
a. Daun majemuk menyirip genap ganda dua dengan sempurna, ch. daun
kembang merak (Caesalpinia pucherima Sw) dan daun lamtoro (Leucaena
glauca Benth)
b. Daun majemuk menyirip gasal dua tidak sempurna, ch. daun kirinyu
(Sambucus javanica Bl).
c. Daun majemuk menyirip gasal rangkap tiga tidak sempurna, ch. daun kelor
(Moringa oleifera Lamk).

a.

b.

c.

Gambar 23.
a. Majemuk menyirip ganda 2
b. Majemuk menyirip ganda 3
c. Majemuk menyirip ganda 4

Daun Majemuk Menjari (Palmatus atau Diginatus)
Daun majemuk menjari yaitu semua anak daunnya tersusun
memencar pada ujung ibu tangkai seperti letaknya jari-jari pada
tangan.

1.
2.
3.
4.

Berdasarkan jumlah anak daunnya dibedakan sebagai berikut :
beranak daun dua (bifoliolatus), pada ujung ibu tangkai terdapat
dua anak daun, ch. daun nam-nam (Cynometra cauliflora L)
beranak daun tiga (trifoliolatus), pada ujung ibu tangkai terdapat tiga
anak daun, ch. pada pohon para (Hevea brasiliensis Muell).
beranak daun lima (quinquefoliolatus), pada ujung ibu tangkai
terdapat lima anak daun, ch. daun maman (Gynandropis pentaphilla
D.).
beranak daun tujuh (septemfoliolatus), jika ada tujuh anak daun
pada ujung ibu tangkainya, ch. daun randu (Ceiba pentandra
Gaertn).

Jika daun majemuk menjari mempunyai tujuh anak daun atau lebih, maka
dikatakan beranak daun banyak (polyfoliolatus). pada daun randu (Ceiba
pentandra Garenthn). Daun majemuk menjari yang bersifat ganda, ch. :
majemuk menjari beranak daun tiga ganda dua (biternatus).sebagai contoh
Aegopodium sp.

Gambar 24. Daun majemuk menjari

