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Tujuan :    

1. Agar Mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan teknik-teknik  Histologi termasuk 

persiapan sampel dan penggunaan mikroskop. 

2. Agar mampu menggunakan alat mikroskop dengan baik dan benar. 

3. Dapat membuat preparat histology dari jaringan dan menggunakan alat mikrotom 

dengan baik dan benar. 

4. Dapat membedakan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain dari preparat 

yang sudah jadi dengan bantuan mikroskop. 

 

 

Pendahuluan : 

 

Histoteknik adalah metode membuat sajian dari specimen tertentu melalui suatu rangkaian 

proses hingga menjadi preparat histology yang baik dan siap untuk dianalisa. Specimen dapat 

berasal manusia dan hewan. Preparat yang baik dapat digunakan untuk mempelajari peran sel 

/jaringan dalam keadaan fidiologis atau patologis, mempelajari perubahan sel / jaringan akibat 

suatu perlakuan pada penelitian dan alat bantu diagnosis penyakit. Preparat yang baik dapat 

memberikan hasil yang akurat untuk menjawab pertanyaan riset. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, preparat harus dapat memberikan gambaran tentang bentuk, besar, dan susunan 

sebagaimana sel / jaringan tersebut hidup. 

 

Kesimpulan : 

 

1. Praktek histoteknologi merupakan teknik yang sangat bermanfaat untuk menentukan 

jaringan/sel yang normal maupun yang tidak normal sehingga dapat ditentukan 

bagaimana keadaan jaringan yang dianalisa dibandingkan dengan yang normal. 

2. Dapat membantu para mahasiswa dalam hal penelitian tahap akhir jika judul yang 

diambil mengenai pemeriksaan jaringan/ sel hewan coba karena teknik dan 

pelaksanaannya telah dipelajari terlebih dahulu. 

3. Kelemahaan dari praktek histotenik adalah waktu yang sangat lama dari awal 

pelaksanaan sampai hasil akhir, sehingga jika memerlukan waktu yang cepat untuk 

mengetahui hasilnya tidak dapat dilaksanakan. 

4. Reagensia yang dipakai juga banyak jenisnya dan juga cara pembuatan reagensia jika 

tidak tepat mengerjakan sesuai petunjuk akan menghasilkan hasil yang tidak benar, 

contohnya inti sel yang seharusnya berwarna biru menjadi merah 



Saran :  

 

1. agar setiap mahasiswa dapat melaksanakan praktek dari awal sampai selesai, sesuai 

dengan prosedur kerja dan juga dapat melaksanakan pembuatan reagensia sehingga 

mahasiswa lebih trampil dalam melaksanakan praktek histoteknik.   

 

2. Pada kegiatan praktikum selanjutnya juga dapat disarankan agar disediakan waktu yang 

cukup dalam mengikuti praktikum histoteknik, karena pelaksanaan tahapan-tahapan 

dalam teknik histologi membutuhkan waktu yang relatif lama (misalnya : agar jaringan 

benar-benar lengket pada slide dibutuhkan waktu ± 24 jam), sehingga dua kali pertemuan 

untuk praktikum histologi dirasakan sangat kurang. 

 

 

 

Contoh gambar hasil histologi sel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


