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PENGANTAR DEKAN 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & 

Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 

sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah 

SWT, program penulisan buku ajar dan referensi telah dapat 

dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, 

baik buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur 

dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan 

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

sejumlah regulasi lainnya. Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 

dengan tegas menyebutkan bahwa dosen secara perseorangan 

atau kelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang 

diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu sumber 

belajar. 

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah 

upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam impelementasi 

undang-undang di atas, dimana secara kuantitatif, grafik riset 

dan publikasi dosen PTKI masih harus terus 

ditingkatkan.Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 

pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang 

kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan 

kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. 

Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan karir 

dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang 

ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat 

akreditasi program studi dan perguruan tinggi. 
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Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 

berjumlah 10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 

2020 menjadi 100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku 

ajar dan 50 judul buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti 

pada level publikasi, namun berlanjut pada pendaftaran Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 HKI 

dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 

interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon 

Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang 

mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 

berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode 

humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, 

psikologi,ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan 

metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-

rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 

menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama 

terkait misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam 

(Islam washathiyah), pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan karakter, pendidikan multikultural, etno-pedagogik, 

pembelajaran DARING (dalam jaringan), pendidikan & isu 

gender, ragam pesantren (pesisir, enterprenuer), dan tema 

teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus merdeka. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 

dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag 

dan jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi 

dalam tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan 

jugaeditor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa 

sentuhan zauqnya, perfomance buku tak akan semenarik ini.Tak 
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ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari 

substansi maupun teknis penulisan, di ‗ruang‘ inilah kami 

harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 

menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas 

akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya. 

 

 

 Mataram, 29 Oktober 2020 M 

 12 Rabi‘ul Awal 1442 H 

 

Dekan  

 

 

 

Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 

NIP. 196812311993032008 

. 
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PENGANTAR PENULIS 

 

 Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 
Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala perkenan-
Nya, sehingga penyusunan buku ―Morfologi Tumbuhan‖ ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Sebagi bahan ajar, karya ini boleh 
dikatakan simple dan sangat sederhana, akan tetapi paling tidak karya 
ini dapat memberikan gambaran mengenai konsepsi-konsepsi dasar 
tentang fenomena tumbuhan dalam perspektif sains dan agama 
(Islam). Penulisan karya ini didasari oleh obsesi penulis untuk 
menjelaskan fenomena-fenomena tumbuhan dilihat dari sains dan 
agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah melewati periode 
pandangan pesimistik dari perspektif- persperktif sains dan agama 
dilingkaran akademik pada paruh pertama abad ke-20, dewasa ini, 
utamanya dalam beberapa dekade mutakhir, kecenderungan-
kecenderungan religius mulai menampak pada sejumlah ahli fisika 
dan biologi. Maka, berlangsunglah diskusi-diskusi yang bermutu 
dikalangan mereka, disatu pihak dan dikalangan filosof dan teolog di 
pihak lain, yang mewujud dalam bentuk karya-karya ilmiah.  

Hubungan antara sains dan agama kini menjadi pertimbangan 
penting dikalangan pemikir, dan pembentukan kuliah-kuliah 
akademik tentang ―sains dan agama‖ merupakan petunjuk kuat 
tentang hal itu. Karya ini adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap 
trend baru studi keilmuan di lingkungan perguruan tinggi sekarang ini 
yaitu tema-tema kealaman yang terkait dengan silabus mata kuliah 
Morfologi Tumbuhan diintegrasikan dengan perspektif Qur‘ani. 
Inilah titik beda karya ini dengan karya-karya lain yang membahas 
wacana Morfologi Tumbuhan. Spirit integrasi interkoneksi antara 
sains dan agama yang menjadi pendekatan karya ini menambah 
nuansa tersendiri bagi para pengkaji fenomena kosmos ini.  

Karya ini diharapkan menjadi referensi dan pegangan wajib 
mahasiswa dalam perkuliahan materi Morfologi Tumbuhan, mereka 
dapat terbantu serta mudah mempelajari dan memahami materi-
materi inti yang terdapat dalam bahasan morfologi tumbuhan. Lebih 
dari target akademik, diharapkan akan terpancar mahasiswa sebagai 
output lembaga yang menjadi sosok alumni dan manusia beragama 
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Islam yang terampil menganalisis dan menangani isu-isu tumbuhan 
diera pasca modern ini secara integratif. Hal ini implikasi dari 
penguasaan mereka terhadap berbagai pendekatan baru yang 
diberikan oleh ilmu-ilmu kealaman, serta ilmu-ilmu kontemporer, 
selain itu di balik semua yang ditempuh dan dilakukannya selalu 
dilandasi etika moral keagamaan yang obyektif dan kokoh, karena 
keberadaan al-Qur‘an dan as-Sunnah yang dimaknai secara baru yang 
selal menjadi landasan pijak dan pandangan hidup keagamaan 
manusia yang menyatu dalam atmosfir keilmuan dan keagamaannya.  

Semua tindakannya didasarkan ilmu, iman dan amal. Semua 
tindakan ini didedikasikan untuk kesejahteraan manusia secara 
bersama tanpa memandang latar belakang etnis, agama, ras maupun 
golongan. Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan karya ini 
tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan 
kontribusi pemikiran sehingga penyusunan karya ini selesai. Untuk itu 
penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, 
terutama Ayahanda K.H. Ahmad Usman, yang telah dengan tekun 
naskah awal buku ini dan memberikan berbagai sumbangan 
pemikiran, Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Dr. H. 
Mutawalli, M.Ag., Rektor UIN Mataram; Dr. Hj. Lubna, M. Pd., 
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan segenap civitas 
akademika UIN Mataram. Semoga Allah SWT, berkenan membalas 
dengan pahala yang setimpal Aamiin. Akhirnya, semoga karya ini 
bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Tidak lupa kami 
mengharapkan kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaan 
karya ini. 

 
 

Mataram, September 2020  
 
 
 

Nurdiana, S.P., M.P 
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BAB I 
MORFOLOGI TUMBUHAN 

 

A. Latar Belakang 

Tumbuhan merupakan salah satu penompang hidup manusia 
yang sangat penting. Di samping itu, tumbuhan juga memiliki 
peranan yang sangat penting untuk perkembangan makhluk hidup. 
Setiap tumbuhan memiliki akar, batang dan daun. Masing-masing 
memiliki fungsi utama dalam pertumbuhan sebuah tumbuhan. 

Ilmu tumbuhan telah mengalami kemajuan yang demikian pesat, 
hingga bidang-bidang pengetahuan yang semula hanya merupakan 
cabang-cabang ilmu tumbuhan saja, sekarang telah menjadi ilmu yang 
berkembang sendiri-sendiri. Dari berbagai cabang yang telah berdiri 
sendiri adalah Morfologi Tumbuhan. Morfologi tumbuhan 
mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan pun sudah 
demikian pesat perkembangannnya hingga dipisahkan menjadi 
morfologi luar atau morfologi saja (Morphology in Sensustricto= dalam 
arti sempit) dan morfologi dalam atau anatomi tumbuhan. 

Dengan adanya buku bahan ajar ini akan menguraikan tentang 
morfologi tumbuhan dengan bagian-bagian yang melingkupinya, dan 
semoga dengan adanya buku ini mampu menambah wawasan dan 
pemahaman kita semakin kuat dan mantap. 

Ilmu tumbuhan telah mengalami perkembangan yang cukup 
pesat. Salah satu dari ilmu tersebut adalah ilmu tentang morfologi 
tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari organ 
dan bentuk luar tumbuhan. Ilmu ini mempelajari tumbuhan baik dari 
segi bentuk maupun fungsi-fungsinya, namun tidak sampai 
membahas jaringan-jaringan dalam tumbuhan, karena bahasan 
tersebut sudah termuat dalam anatomi tumbuhan.1 

Secara umum organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, 
bunga,buah, dan biji. Berikut adalah pembahasannya. Nilai religi yang 

                                                             
1 Nurdiana. Ilmu Kealaman dasar. UINMataram. Mataram. 2016 
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ada pada morfologi tumbuhan bagian bunga. Secara aqliyah (rasional) 
bunga bisa kita maknai sebagai cara Allah SWT untuk;  

a. Menunjukkan kekuasaannya.  
b. Memberikan keindahan bagi alam di sekitar kehidupan manusia.  
c. Menstimulasi rasa kepekaan, karena bunga kerapkali disukai kaum 

wanita yang memang memiliki kepekaan rasa, cinta kasih dan 
ketulusan.  

d. Agar manusia meniru sifat bunga yang kadang tidak sekedar indah 
tapi sekaligus menebarkan keharuman. 

e. Bunga adalah tempat berlabuh makhluk Allah bernama lebah, 
kupu-kupu, yang keduanya adalah binatang hebat dengan 
kronologi dan manfaat yang dihasilkan.2  

Tetapi apakah bunga sebuah ikon keindahan yang sejati? Ternyata 
bukan, Seindah-indah bunga tidak lama akan segera layu setelah 
dipetik dari tangkainya sendiri. Keindahan bunga memang tidak 
bertahan lama. Oleh karena itu, Al-Qur‘an menjadikan bunga sebagai 
perumpamaan keindahan dunia. Ia memang menggoda namun tidak 
bertahan lama. Inilah kefanaan hidup di dunia. ‗‘Dan janganlah kamu 
tujukan kedua mata mu kepada apa yang telah kami berikan kepada 
golongan golongan dari mereka,sebagai bunga kehidupan dunia untuk 
kami uji mereka dengannya.dan karunia Tuhan kamu adalah lebih 
baik dan lebih kekal‖ (QS. Thaaha (20):132). Kata zahrata yang 
berarti bunga ternyata allah jadikan sebagai perumpamaan tentang 
kesenangan kehidupan dunia, yang ummat islam justru jangan 
berpaling dari kebenaran (Islam) karena tertarik dengan apa yang 
digenggam orang-orang kafir. Sebab bagaimanapun kita anggap itu 
menarik, disisi Allah ada yang lebih baik dan lebih kekal.3 

Dengan kata lain, secara naqliyah bunga memberikan kita 
pelajaran sangat berharga yang ketika kita pikirkan dan padukan 
dengan ayat Al-Qur‘an akan muncul kekuatan keyakinan bahwa 
bunga hanyalah nol koma sekian juta dari keindahan karunianya yang 
lebih baik dan lebih kekal.  

                                                             
2 Nurdiana, Ilmu Alamiah Dasar, Pustaka Lombok, Narmada Lombok Barat: 
2016. Hlm. 37 
3 Nurdiana. Ilmu Alamiah Dasar. UIN Mataram. Mataram. 2015 
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‗‘Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki 
kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang 
baik itu adalah bagi orang yang bertakwa‘‘. (QS {20}:132)4 

―Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah auratnya mereka dan 
mulailah keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya 
menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan telah 
durhakalah adam kepada tuhannya, dan sesatlah dia‖. (QS {20}:121) 

― Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya menjulang ke langit. pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap musim dengan seizin tuhannya. Allah membuat 
perumpaan-perumpaan ituuntuk manusia supaya mereka selalu 
ingat.‘‘ (QS{14}:24-25) 

Setiap orang pasti senang dan terhibur melihat indahnya 
pemandangan pohon. Suka berteduh di bawahnya. Menikmati buah 
lezatnya. Memanfaatkan oksigen yang dihasilkan dan menyerapkan 
karbon dioksida yang kita keluarkan. Bahkan memanfaatkan setiap 
helai daun, serabut akarnya dan kayunya untuk berbagai macam 
kepentingan. Pohon adalah paru-paru dunia. 

Dari paparan singkat ini, ada kesimpulan sederhana yang bisa kita 
petik. Jika kita bahagia melihat bunga, namun gagal menanam ‗bunga‘ 
untuk akhirat dengan mendirikan shalat dan sabar dalam 
mendirikannya, maka sebenarnya kita belum memahami hakikat dari 
bunga itu sendiri, utamanya untuk apa ia diciptakan. Dan, sahabat 
bisa menggali lebih dalam lagi apa rahasia dari penciptaan bunga. 

Morfologi tumbuhan ialah ilmu yang mempelajari struktur organ 
tumbuhan baik mengenal akar, batang, daun, bunga, maupun biji. 
Morfologi tumbuhan juga tidak hanya menguraikan bentuk dan 
susunan tubuh tumbuhan saja, tetapi juga bertugas untuk 
menentukan apakah fungsi masing-masing bagian itu dalam 
kehidupan tumbuhan, dan selanjutnya juga berusaha mengetahui dari 
mana asal bentuk dan susunan tubuh tersebut. Pada dasarnya 
tumbuhan terdiri dari 3 organ pokok yaitu akar, batang, dan daun, 
selain itu bagian-bagian dari tumbuhan dapat dikatakan sebagai 

                                                             
4 Ibid. Hlm. 9 



4 | Nurdiana, SP., MP 

turunan dari salah satu atau dua bagian pokok tersebut yang telah 
mengalami perubahan bentuk, sifat, dan fungsi. 

Hubungan morfologi tumbuhan dengan ilmu lainnya, contohnya 
seperti anatomi tumbuhan dimana dalam anatomi tumbuhan 
membahas tentang bagian dalam dari tumbuhan sedangkan morfologi 
membahan bagian luar dari tumbuhan. Fokus dari morfologi 
tumbuhan adalah bentuk dan susunan luarnya yang telah 
berdiferensiasi 

Akar merupakan bagian terpenting selain batang dan daun, akar 
berfungsi sebagai penyerap unsur hara dan juga air dalam tanah, 
menegakkan tumbuhan itu sendiri dan juga bermetamorfosis menjadi 
sebuah alat yang beranekaragam fungsi salah satunya sebagai alat 
penempel, ataupun alat respirasi. 

B. Sejarah Dan Perkembangan Morfologi 

Morfologi tumbuhan diperkenalkan pertama kali oleh ilmuan 
berkebangsaan Jerman yaitu Johan Wolfgang Von Goetha pada tahun 
1790. Sejarah perkembangan morfologi tumbuhan berpusat dijerman 
selain Goetha tokoh lain yang sangat berpengaruh antara lain: 
Willhelm Hofmeister, Karl Von Goebel, Walter Zimmermann dan 
Willhelm troll.  

Metode yang digunakan oleh Gotha adalah morfologi kompratif 
atau tipe logi yang berpandangan bahwa meskipun organ pada 
tumbuhan berbunga menimbulkan keragaman, terdapat bentuk 
rancangan dasar yang disebut bauplan yang mendasari keragaman 
bentuk tubuh tumbuhan. Studi morfologi di jerman melibatkan 
perbedaan pandangan dan perbedaan oleh masing-masing ilmuan. 
Goetha yang hanya bisa menerima konsep jenis tumbuhan sedangkan 
Zimmermann yang hanya menerima kelompok secara alami 
terbentuk melalui evolusi serta berasal dari nenek moyang sama. Pada 
saat yang sama, Arnes Arber pada tahun 1950 mempublikasikan 
kelompok alami tumbuhan, yang berangkat dari pandangan bahwa 
perkembangan tumbuhan akan menjadi terus menerus.  

Sejak pertama kalinya diperkenalkan oleh Goetha sampai melalui 
sejarah perdebatan antara ilmuan, konsep morfologi tumbuhan telah 
berkembang dan diterima secara umum bahwa tumbuhan merupakan 
organisme yang berkembang. Dan diterima secara umum bahwa 



Morfologi Tumbuhan | 5 

tumbuhan merupakan organisme yang berkembang melibatkan aspek 

dasar botani yaitu (morfologi, dimensi, fungsi, dan anatomi. fungsinya 
pun berkembang selaras dengan evolusi organis nenek moyangnya.5 

C. Pengertian Morfologi Tumbuhan  

Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk 
fisik struktur tubuh dari tumbuhan, morfologi berasal dari bahasa 
latin morfush yang berarti wujud atau bentuk. Dan logos berarti ilmu. 
Morfologi tumbuhan berbeda dengan anatomi tumbuhan yang secara 
khusus mempelajari struktur internal tumbuhan pada tingkat 
mikroskopis. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi 
secara visual, dengan begitu keanekaragaman tumbuhan yang sangat 
besar dapat dikenal dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat 
untuk setiap kelompok yang terbentuk, ilmu yang mempelajari 
klasifikasi serta pemberian nama tumbuhan disebut taksonomi 
tumbuhan. 

Morfologi tumbuhan tidak menguraikan bentuk dan susunan 
tubuh tumbuhan saja, tetapi juga untuk menentukan fungsi dari 
masing- masing bagian dalam kehidupan tumbuhan, dan selanjutnya 
juga berusaha mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang 
tebentuk. Informasi morfologi dibutuhkan dalam pemahaman siklus 
hidup, penyebaran geografis, ekologi, evolusi, dan konservasi, serta 
pendefenisian spesies. Dan organ tumbuhan tingkat tinggi itu 
dikelompokkan menjadi dua bagian yakni alat hara (Organum 
nutritivum) dan alat reproduksi (Organum reproductivum).6 

D. Ruang Lingkup 

Definisi dari morfologi tumbuhan adalah studi tentang 
perkembangan-perkembangan bentuk, dan struktur tumbuhan, yang 

berimplikasi upaya untuk menginterpretasi berdasarkan kesamaan asal 
dan tujuan. Fokus dari morfologi tumbuhan adalah bentuk dan susunan 
luar tubuh tumbuhan yang telah terdiferensiasi yang termasuk dalam 

                                                             
5 Hadisunarno. Modul Morfologi Tumbuhan, Universitas Terbuka: Jakarta. Hlm. 
22-24 
6 Hidajat, Morfologi Tumbuhan, Institut Teknologi Bandung: 1994. Hlm. 1-2 
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kelompok kormus (Cormophyta). Sedangkan golongan lain Cyanobacteria, 
Thallophyta dan Bryophyta yang masuk kedalam anatomi tumbuhan karena 
tubuhnya belum terdiferensiasikan.  

Sehingga dua golongan tumbuhan yang menjadi bagian morfologi 
tumbuhan itu, Pteridhopyta (tumbuhan paku), dan Spermatophyta 

(tumbuhan biji). Salah satu bagian dari alat hara (Organum nutritivum) 
yang dimiliki oleh tumbuhan adalah ,akar , batang dan daun. Bagian 
lainnya adalah alat reproduksi (Organum reproductivum) yang terdiri dari 
bunga, buah dan biji.7 

E. Pengintegrasian dengan Al-qur’an 

Dalam integrasi keilmuwan biologi dalam prespektif islam, 
dicontohkan penciptaan Allah pada buah Tin (Ficus carica). Allah swt 
berfirman : 

1. Q.S An – Tin [95]: 1 

ِ ِ
ۡ ي  
ِّ
َِِوإلت

 
ِن و 

ُ
ت ي   َِوإلزَّ

Artinya : ―Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun‖. 
Segala apa yang diciptakan dan dikaruniakan oleh Allah SWT 

mempunyai keistimewaan dan kelebihan tersendiri yang kadangkala 
kita sebagai manusia tidak tahu akan hikmahnya. Banyak diantara 
kita tidak mengetahui akan keistimewaan yang terdapat pada Buah 
Tin dan pentingnya untuk kesehatan, mungkin karena Buah Tin 
bukan berasal dari negara kita, tetapi dari negara Timur Tengah.  

Walaupun Buath Tin berasal dari Makkah, Syam, Palestina juga 
Mesir, tetapi juga diperkenalkan di Italia kurang lebih 2000 tahun 
yang lalu dimana berkembang dengan cepat melalui Selatan Eropa 
termasuk Yunani. Sampai di dalam Kitab Al-Qur‘an juga terdapat 
surat khusus yang menyatakan tentang Buah Tin dan Zaitun, juga 
Gunung Tursina dan negeri Makkah yang aman (Al-Qur‘an – Surat 
At-Tiin ayat 1-3). Jika direnungkan, pasti ada hikmah dibalik itu, 
mengapa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur‘an. Ini mungkin 
karena khasiat dan keistimewaannya yang tiada bandingnya dengan 
buah-buahan lainnya.8 

                                                             
7
 Ibid 

8
 Suhirman, Konsep Tumbuhan dalam Al-quran, Pusat Penelitian dan Publikasi 

Ilmiah, Mataram: 2019. Hlm. 43 
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Buah tin (Ficus carica), yang namanya tercantum dalam Al-Quran 
di samping buah zaitun, disebut-sebut oleh hasil penelitian medis 
terbaru sebagai buah yang bermanfaat untuk mencegah kanker. 
Buah yang besarnya seperti buah kelengkeng itu selain kaya akan 
kalsium dan potasium juga mengandung zat enzyaldehyde yang 
bermanfaat melawan sel-sel kanker. 

 Di dalam buah tin yang rasanya manis itu juga mengandung zat 
yang sangat penting bagi tubuh manusia karena dapat mengurangi 
kolesterol jahat, menguatkan jantung dan menormalkan pernafasan 
bagi penderita sesak nafas. Buah yang banyak dijumpai di negara-
negara Arab itu juga mudah dicerna oleh alat pencernaan, 
bermanfaat untuk mengobati sulit buang air besar, bermanfaat 
untuk hati dan limpa. Buah yang rasanya manis seperti korma ini 
juga lebih mirip sebagai makanan biasa karena mengenyangkan 
seperti buah korma sehingga warga Arab jarang memasukkannya 
dalam daftar buah-buahan. 

Menurut Imam Ibnu Al Jawziyyah, Buah Tin memiliki banyak 
khasiat, diantaranya dapat mengurangi penyakit sesak nafas, 
membersihkan hati dan limpa, juga pengencer dahak, serta memberi 
khasiat yang baik pada tubuh, sebagai langkah pencegahan untuk 
melawan racun di tubuh kita. Nabi Muhammad SAW juga pernah 
bersabda,‖ Sekiranya aku katakan, Sesungguhnya buah yang turun 
dari Surga maka aku katakan, inilah buahnya (Tin), sesungguhnya 
buah surga tiada keraguannya.‖ (Hadis riwayat Abu Darba; Suyuti). 

Adapun manfaat dan kandungan buah tin yaitu gizi yang 
terkandung beragam nutrisi mulai dari vitamin A, C, kalsium, 
magnesium hingga potasium. . Institute di Tokyo menunjukkan 
benzaldehyde terbukti efektif dalam menghambat tumor & serat 
(Dietary fiber) yang sangat tinggi.  

Setiap 100 gr buah Tin kering terkandung 12.2 gr serat 
sedangkan apel mengandung 2.0 gr dan jeruk 1.9 gr. dan antioksidan 
yang dapat mengikat senyawa karsinogen penyebab kanker. omega- 
3 dan omega-6. pencegahan penyakit jantung koroner. Prof. J. A 
Vinson dari Universitas Scranton Amerika Serikat telah membuat 
kajian dan membuktikan bahwa, Buah Tin mengandung khasiat 
yang tinggi jika dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Buah 
Tin tidak mengandung garam, lemak dan kolesterol, tetapi 
mengandung kalium, serat dan zat besi yang lebih tinggi .  
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Hasil penelitian dalam 100 gram buah Tin, mengandung 20% 
daripada kebutuhan zat serat harian tubuh kita. Dari jumlah 
tersebut, lebih 28% adalah jenis serat terlarut. Penelitian 
menunjukkan, bahwa serat terlarut bisa membantu gula dalam darah 
dan mengurangi kolesterol dalam darah dengan mengikatnya di 
dalam saluran pencernaan, manakala serat tidak larut, dapat 
melindungi dan mencegah kanker usus besar (Kolon). Makanan yang 
kaya akan serat mampu mengurangi berat badan, oleh karena itu 
Buah Tin juga sangat sesuai mengatasi masalah berat badan. 

Kini, Buah Tin yang manispun terbukti antidiabetes mellitus. 
Dalam daun Tin terdapat senyawa aktif mirip Insulin. Dr. Oliver 
Alabaster, yaitu Pengarah Institut Pencegahan Penyakit di George 
Washington University Medical Centre menyatakan bahwa jika 
seseorang mengambil Buah Tin, sebenarnya telah mengambil 
makanan yang menjamin kesehatannya dalam jangka panjang. Maka 
tidak heranlah jika Buah Tin disebut oleh pakar-pakar makanan 
pada saat ini sebagai makanan Nutraseutikal (Functional food), karena 
Buah Tin bukan sekedar mengandung zat-zat yang berkhasiat, 
bahkan lebih dari itu dan bermanfaat sebagai penjaga tubuh dan 
mampu mencegah serangan penyakit-penyakit tertentu. 

Disamping itu, keberadaan serat, kalium dan magnesium di 
dalam Buah Tin dapat mengurangi serangan angin dan mampu 
mengontrol tekanan darah tinggi. Satu berita baik bagi pengidap 
penyakit darah tinggi, karena dengan memakan Buah Tin dijadikan 
pencegah penyakit tersebut. Untuk penyakit kencing manis, serat 
yang terdapat di dalam Buah Tin ini dapat memperlahan proses 
penyerapan glukosa di usus kecil. Gabungan zat yang terkandung 
dalam Buah Tin yaitu serat yang tinggi dan karbohidrat dalam 
bentuk yang ringkas, yaitu glukosa dan fruktosa mampu mengontrol 
kadar gula darah seseorang. 

Disamping itu, Lembaga Penasehat Buah Tin di California 
(California Fig Advisory Board) telah mengatakan Buah Tin sebagai 
―Nature’s most nearly perfect fruit‖, yaitu Buah yang hampir mencapai 
tahap kesempurnaan secara keseluruhan. Dan satu lagi keajaiban 
yang terkandung di dalam Buah Tin adalah dipercayai mempunyai 
bahan yang dapat melawan kanker. Di dalam Buah Tin mengandung 
―Polyphenols‖ yang tinggi berfungsi sebagai antioksidan yang amat 
penting bagi tubuh kita, karena dapat berfungsi sebagai Free radical 
dalam tubuh yang menyebabkan kanker. Disamping itu, Buah Tin 
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juga mengandung unsur lain yang menjadi bahan anti kanker, yaitu 
―Benzaldehyde‖ dan ―Coumarins‖. Benzaldehyde telah terbukti mampu 
bertindak sebagai bahan anti tumor dan ―Coumarins‖ adalah untuk 
merawat kulit dan kanker prostat. 

Buah Tin dapat dikonsumsi setiap orang, termasuk anak-anak 
dan merupakan makanan yang terbaik untuk semua umur, karena 
Buah Tin mengandung serat yang tinggi dan manis rasanya. Jadi 
sangat tepat jika kita mengkonsumsi buah ini, sebagai makanan 
alternatif kita untuk meningkatkan kesehatan kita sehari-hari di 
dalam dunia modern ini. Berdasarkan penelitian California Fig 
Nutritional Information, buah tiin mengandung serat (Dietary fiber) yang 
sangat tinggi. Setiap 100 gr buah tiin kering terkandung 12.2 g serat 
sedangkan apel hanya mengandung 2.0g dan jeruk 1.9 g. Para Pakar 
kesehatan sangat menganjurkan untuk mengkonsumsi tiin secara 
teratur. Selain dapat membantu membersihkan racun di dalam 
tubuh, serat terkandung juga mampu mencegah kanker kolon dan 
penyakit degeneratif lainnya. 

Hasil Riset Universitas Rutgers di New Jersey lain lagi. 
Penelitian Rutgers membuktikan kalau buah tin mengandung 
antioksidan yang dapat mengikat senyawa karsinogen penyebab 
kanker. Tin juga mengandung asam lemak tak jenuh yang 
dibutuhkan bagi kesehatan, diantaranya omega-3 dan omega-6. 
lemak ini terbukti berperan dalam pencegahan penyakit jantung 
koroner. Kelebihan yang lain, buah tin rendah lemak, rendah 
sodium, rendah kalori dan bebas kolesterol sehingga sangat cocok 
dikonsumsi para penderita diabetes mellitus. Keistimewaan buah ini 
tidak berhenti sampai di sini. Beragam vitamin dan mineral 
bermanfaat terkandung di dalamnya. Setiap 100g buah tiin 
mengandung vitamin A sebanyak 9.76 IU, vitamin C, 0.68 mg, 
kalsium, 133.0 mg dan zat besi, 3.07mg. Vitamin dan mineral ini 
sangat diperlukan tubuh untuk menjaga dan memelihara kesehatan 
organ tubuh. 

 
2. Q.S An – Nahl [16]: 67 

َمَرإِتَِِوِمن ِ
َ
ِخيِلِِث

َّ
اِبِِإلن

َ
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َ  
َِِوإْل

َ
ون

ُ
ِخذ

َّ
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َ
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ُ
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َ
اَِسك

ً
ق
 
اَِوِرز

ً
َِِحَسن

 
ِِۗ

َّ
ِِِؤن ِ ِ

ۡ
ِف

ِ
َ
ِلك َٰ

َ
ِِذ

 
َية

َ
َِِل م 

و 
َ
ِِِلق

َ
ون

ُ
ِقل  َيع 

Artinya : ―Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat 
minimuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. 
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Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan‖. 
 

3. Q.S An – Isra‘ [17]: 91 

و ِ
َ
ِِأ

َ
ون

ُ
ك
َ
ِِت

َ
ك
َ
ِِل

 
ة
َّ
ِخيل ِِِمن َِِجن

َ
ِِن ب 

َ
َرَِِوِعن جِّ

َ
ف
ُ
ت
َ
َهاَرِِف

 
ن
َ  
َهاِإْل

َ
ل
َ
إِِخَل ً ِجي 

 
ف
َ
 ت

Artinya : ―Atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan 
anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang 
deras alirannya‖. 
 

4. Q.S Ibrahim ayat 24 sebagai berikut: 

ِ م 
َ
ل
َ
َرِِإ

َ
َفِِت ي 

َ
َبِِك َ ِِللاُِِۡضَ

 
ل
َ
َِِمث

 
ِلَمة

َ
ِِك

 
َبة يِّ

َ
َجَرةِ ِط

َ
ش
َ
َبةِ ِك

يِّ
َ
َهاِط

ُ
ل ص 

َ
ِِإ

 
اِبت

َ
ُعَهاِث ر 

َ
َِوف

ِ ِ ِ
ۡ
َماءِِِف  ◌إلسَّ

Artinya: 
"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 
akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, 

Ayat di atas menjelaskan bahwa akarnya teguh menunjukkan 
akarnya yang kuat menancap ke bumi. Di antara fenomena 
kekuasaan Allah Swt, Ia telah menjadikan kesesuaian/keseimbangan 
antara batang-batang pohon dan akar-akarnya. Setiap kali batangnya 
semakin besar dan banyak, maka akar-akarnya pun semakin kuat, 
banyak dan dalam. Demikian itu untuk menjaga cabang-cabangnya 
dari terpaan angin-angin topan dan banjir. Cabangnya menjulang ke 
langit menunjukkan pertumbuhannya menaik dan menjulang 
menuju langit. Telah diketahui bahwa fungsi akar ialah 
mengantarkan bahan makanan ke cabang-cabang dan daun pohon. 

F. Hubungan morfologi dengan ilmu lainnya 

Cabang-cabang ilmu yang berkitan dengan morfologi tumbuhan 
antara lain Botani, Fisiologi, Anatomi, Genetika, Mikrobioligi, 
Bakteriologi, Mikologi, Evolusi, Rekayasa Genetika dan Taksonomi.  

Setiap kajian berkaitan satu sama lain sehingga dalam mempelajari 
tumbuhan diperlukan kemampuan yang menyeluruh, untuk 
mempelajari tumbuhan, biasanya dimulai dari sel-sel tumbuhan 
penyusun jaringan, organ, sistem organ dan satu individu tumbuhan 
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yang lengkap, yang kemudian membahas tentang struktur luar dari 
tumbuhan. 9 

Pengkajian-pengkajian yang berbeda ini dibahas dalam 
pembelajaran yang berbeda-beda pula. Seperti misalnya anatomi 
tumbuhan membahas tentang bagian dalam tumbuhan, fisiologi 
membahas tentang fungsi dari tumbuhan dan ilmu lainnya yang 
berkaitan erat satu sama lainnya, sehinga kita mengetahui keseluruhan 
dari bagian tumbuhan tersebut baik dari ujung akar sampe ujung daun 
serta zat-zat penyusunnya. 

Semua tumbuhan yang tergolong ke dalam kelompok tumbuhan 
berkormus yang dinamakan dengan cryophyte yaitu tanaman yang 
memiliki organ-organ sejati, baik itu dari kelompok tumbuhan berbiji 
(spermatophyta) seperti gymnospermae dan angiospermae pasti 
memiliki akar dengan criteria tertentu yang dimiliki segagai penunjang 
tumbuhan. Seperti pemanjangan akar, jenis-jenis akar, dan bentuk-
bentuk akar yang sangat berperan terutama dalam penyerapan zat hara. 
Dan juga terdapat pula batang yang sangat penting sebagai penunjang 
akar.  

Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sangat 
dipengaruhi oleh kualitas akar dan batangnya selain dari daunnya. Seperti 
kemampuannya menyerap air sangat tergantung dari bentuk, sifat-sifat 
dan proses pertumbuhan akar tersebut. Begitu juga dengan organ-organ 
utama lainnya yakni seperti batang dan daun dari tumbuhan tersebut. 
Semua proses yang berlangsung pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh 
organ-organ tersebut. Untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan 
pastinya memerlukan daun, karena daun merupakan organ yang 
mengandung klorofil (zat hijau daun) yang sangat berperan dalam 
mengikat cahaya matahari. Kemudian sebagai jalan pengantaran dan 
penyebaran hasil fotosintesis, maka diperlukan adanya batang yang 
kokoh dan tegak. Dan selanjutnya akar yang sangat perperan dalam 
penyimpanan unsur-unsur hara di dalam tanah. 10 

Oleh karena itu, dirasa perlu untuk dilakukan penelaahan dan 
pengkajian terkait organ-organ tersebut dengan kriteria yang dimiliki 
dengan melalui penyusunan buku morfologi tubuhan ini. Dengan tujuan 
supaya penulis bisa lebih memahami akan pengaruh dan peranan yang 

                                                             
9
 Judianto. Mengerti Morfologi Tumbuhan. Tarsito. Bandung: 1992 

10 Katasapoetra. Pengantar Anatomi Tumbuh Tumbuhan. Rineka Cipta. 
Jakarta:1991 
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sangat penting dari semua organ dalam bagi kualitas pertumbuhan dan 
perkembangan tumbuhan. Sehingga bisa lebih meningkatkan pula 
kesadaran penulis akan pentingnya menjaga dan melestarikan populasi 
tumbuhan.11 

G. Akar  

Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh searah dengan 
gaya tarik bumi atau menuju air. Akar berfungsi sebagai penyerap air 
dan mineral dari dalam tanah. Akar ditemukan pada bagian yang 
paling bawah dari tumbuhan. Sebagian besar akar terpendam di 
dalam tanah, namun ada pula yang terletak diluar tanah dan 
menggantung. Akar yang berada diluar tanah misalnya tumbuhan 
bakau. Kemudian tumbuhan yang akarnya menggantung, misalnya 
tumbuhan beringin.12 

Disini panjang akar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 
porositas tanah, tersedianya air, mineral dan kelembaban tanah. 
Morfologi akar tediri atas rambut akar , batang akar, ujung akar, dan 
tudung akar, rambut akar merupakan perluasan permukaan dari sel-
sel epidermis akar yang berguna bagi untuk memperluas daerah 
penyerapan. 

Rambut akar merupakan perluasan permukaan dari sel-sel 
epidermis akar yang berguna untuk memperluas daerah penyerapan. 
Rambut akar hanya tumbuh di dekat ujung akar dan pada umumnya 
relatif pendek. Ujung akar tersusun dari jaringan meristem yang sel-
selnya berdinding tipis dan aktif membelah diri.  

Fungsi tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar terhadap 
kerusakan mekanis.Air dan mineral diserap oleh ujung akar dan 
rambut-rambut akar (secara osmosis) masuk ke dalam tubuh 
tumbuhan. Osmosis adalah perpindahan zat dari larutan yang 
berkonsentrasi rendah (kurang pekat) ke larutan yang berkonsentrasi 
tinggi (lebih pekat) melalui selaput semipermeabel.  

Selaput semipermeabel adalah selaput pemisah yang hanya dapat 
dilalui oleh air dan zat tertentu. Tetapi selain secara osmosis, 

                                                             
11 Gembong Tjitrosoepomo,2013. Morfologi Tumbuhan, UGM Press. Yogyakarta: 
2013. Hlm. 1 
12 Greenway. Pohon. Erlangga. Jakarta: 1997 
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penyerapan air dan mineral dapat dilakukan dengan transpor aktif, 
yaitu, sistem transpor ion dan molekul melalui membran sel dengan 
menggunakan energi. Akar juga digunakan sebagai alat pernapasan 
yang disebut akar napas.  

Akar napas terdapat pada tumbuhan yang ada di hutan bakau, 
yang tumbuh tegak pada pangkal batangnya. Pada akar napas ada 
banyak celah agar udara dapat masuk. Tetapi, selain memiliki akar 
napas, ada juga akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian 
batang di atas tanah ke arah tanah. Fungsi akar gantung ketika masih 
menggantung adalah untuk menyerap udara.13 

1. System akar  

Pada saat tumbuhan masih kecil yaitu dalam bentuk lembaga di 
dalam biji, bakal akar sudah ada, dan disebut akar lembaga 
(Radicula). Pada perkembangan selanjutnya, ketika biji mulai 
berkecambah sampai menjadi tumbuhan biasa, akar lembaga dapat 
memperlihatkan perkembangan yang berbeda, sehingga pada 
tumbuhan dibedakan dua macam system perakaran, yaitu14: 
a. System perakaran tunggang : terjadi bila akar lembaga tumbuh 

terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-
akar yang lebih kecil. Akar pokok demikian disebut akar 
tunggang (Radix primaria). Susunan perakaran ini umumnya 
terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka 
(Gymnospermae). 

b. System perakaran terbuka : terjadi bila akar lembaga dalam 
perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh 
berkembangnya sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan 
semuanya keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini bentuknya 
seperti serabut. System perakaran ini umumnya terdapat pada 
tumbuhan berbiji tunggal (Monokotil). 

                                                             
13 Galih Pamungkas, Pengertian dan Sifat akar Tumbuhan,  diakses 05 Maret 2014. 
http://stfitb2008.files.wordpress.com/2009/11/15-akar.pdf  
14 Hidayat. Anatomi Tumbuhan Berbiji. ITB Press. Bandung: 1995 

http://stfitb2008.files.wordpress.com/2009/11/15-akar.pdf
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Gambar 1. 1 Akar 

(Sumber : https://struktur.shareinspire.me/2019/12/ gambar-struktur-
akar-tunggang-dan.html) 

Perlu diingat bahwa akar tunggang hanya dijumpai pada 
tanaman yang ditanam dari biji. Walaupun termasuk kedalam 
tumbuhan dikotil, yaitu suatu tumbuhan tidak akan mempunyai akar 
tunggang jika tidak ditanam budi daya yang diperbanyak dengan 
cangkokan atau stek. 

 
2. Bagian-bagian akar  
 

 

 

 

 

 

   

(Sumber : https://guruakuntansi.co.id/akar-tunggang) 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa akar memiliki 
bagian-bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan dan Pada 
umumnya akar dapat dibedakan menjadi bagian-bagian berikut: 

Gambar 1. 2 Bagian Akar 

https://struktur.shareinspire.me/2019/12/
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a. Leher akar atau pangkal akar (Collum), yaitu bagian akar yang 
bersambung dengan pangkal batang 

b. Ujung akar (Apex radicis), bagian akar yang paling muda, terdiri 
atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan 
pertumbuhan. 

c. Batang akar (Corpus radicis), bagian akar yang terdapat antara 
leher, akar dan ujungnya. 

d. Cabang-cabang akar (Radix lateralis), yaitu bagian-bagian akar 
yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi 
keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan 
perkecabangan lagi. 

e. Serabut akar (Fibrilla radicalis), cabang-cabang akar yang halus-
halus dan berbentuk serabut. 

f. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar (Pillus radicalis), yaitu 
bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan 
sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya seperti bulu atau 
rambut, oleh sebab itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. 
Dengan adanya rambut-rambut akar atau bulu akar. Dengan ada 
rambut-rambut akar ini, bidang penyerapan akar menjadi 
diperluas, sehingga lebih banyak air dan zat makanan yang dapat 
dihisap. 

g. Tudung akar (Calyptras), yaitu bagian akar yang letaknya paling 
ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung 
akar yang masih muda dan lemah. 
 

3. Modifikasi akar tunggang 
Adapun modifikasi akar adalah sebagai berikut : 

a. Umbi akar ( Tuber rhizogenum), umbi dari penjelmaan akar. Umbi 
akar adalah umbi yang merupakan penjelmaan akar, dan karena 
akar tidak pernah mempunyai daun, umbi yang berasal dari akar 
pada dasarnya selalu akan merupakan umbi yang telanjang, 
melihat akar yang mengalami metamorphosis menjadi umbi, 
maka umbi akar dapat merupakan penjelmaan15:  
1) Akar tunggang, umbi akar yang merupakan modifikasi dari 

akar tunggang dapat ditemukan pada wortel (Daucus carota), 
umbi akar pada lobak (Raphanus sativus L), bengkuang 
(Pachyrhizus erosus Urb), dan sebagainya. Contoh umbi akar 
yang merupakan modifikasi dari akar tunggang. 

                                                             
15

 Juliarso. Biologi Sel. EEG. Jakarta 2001  
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2) Akar serabut, umbi akar yang merupakan modifikasi dari akar 
serabut, struktur yang membesar adalah cabang-cabang akar. 
Contoh tumbuhan yang memilki umbi akar yang merupakan 
modifikasi akar serabut misalnya umbi akar pada Umbi Kayu 
(Manihot utilissima phol), Dahlia (Dahlia variabilis Desf), singkong 
(Manihot utilisima), contoh umbi akar yang merupakan 
modifikasi dari akar serabut.  
Umbi akar tidak mungkin dijadikan alat perkembangbiakan 

seperti umbi batang, kalau dari umbi dahlia dapat tumbuh, 
tumbuhan baru itu hanya mungkin jika umbi ini disertai sebagian 
pangkal batang, dan dari pangkal batang ini tumbuh tunas yang 
menjadi tumbuhan baru itu hanya mungkin jika umbi ini disertai 
sebagai pangkal batang ini tumbuh tunas yang menjadi 
tumbuhan baru, dan buka dari umbinya tunas. 

Telah dikemukakan bahwa, umbi pada umumnya adalah alat 
tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Oleh sebab itu 
jika mulai tumbuh tunas yang baru, timbunan makanan akan 
berkurang dan akhirnya umbi akan berkeriput sama sekali. 
Keadaan demikian nyata sekali kelihatan pada ubi yang kasip 
pemanen umbinya, sehingga penanam ubi (Dioscorea alata L). 
hanya menemukan umbi yang telah berkinyut tanpa isi lagi. 

b. Alat pembelit atau sulur (Cirrhus). Alat pembelit merupakan 
struktur yang terbentuk akibat modifikasi dari batang,akar 
maupun daun. Alat pembelit biasanya berbentuk spiral, yang 
berfungsi untuk membentuk/melilit benda-benda yang 
disentuhnya. Biasanya alat pembelit berfungsi untuk tumbuhan 
―berpegangan‖ saat tumbuh berusaha untuk mendapatkan 
penunjang untuk menunjang ke atas. Oleh sebab itu alat 
pembelit hanya ditemukan pada tumbuhan memanjat saja. 

c. Akar pembelit, sesuai dengan namanya, akar pembelit adalah alat 
pembelit yang merupakan modifikasi akar. Akar pembelit 
berfungsi untuk melekatkan diri pada batang atau penunjang, 
saat tumbuh memanjat. Akar pembelit dapat ditemukan pada 
Vanili (Vanili planifolia) 

d. Duri (Spina)  
Duri adalah suatu tonjolan kecil dan runcing yang berfungsi 

sebagai alat pertahanan atau senjata pada suatu tumbuhan. 
Biasanya duri terdapat pada sisi-sisi batang ataupun daun 
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misalnya pada batang pohon Bunga Mawar. Menurut asalnya 
duri dapat dibedakan dalam16:  
1) Duri yang merupakan metamorphosis salah satu bagian 

pokok tumbuhan, oleh karena itu biasanya akar ditanggal 
dari batang, dan jika dapat ditanggalkan akan menimbulkan 
bekas yang berupa luka. Duri yang demikian ini seringkali 
dinamakan pula duri sejati. Contohnya seperti duri akar. 

2) Duri akar (Spina rhizogenum), yaitu akar-akar yang menjadi 
keras dan mempunyai ujung-ujungyang tajam, seperti 
misalnya terdapat pada Gembili (Dioscorea aculeate L.) dan 
Gembolo (Dioscorea bulbifera L). 

3) Duri yang tidak merupakan metamorphosis suatu alat, 
melainkan hanya merupakan semacam alat tambahan, jadi 
hanya menempel pada kulit. Oleh sebab itu sering 
dinamakan juga duri kulit atau duri temple (Acuales). 

H. Batang 

Batang merupakan bagian penting tumbuhan yang berada 
dipermukaan tanah. Batang tumbuh dari batang lembaga yang 
terdapat di dalam biji. Selanjutnya, pertumbuhan batang berasal dari 
titik tumbuh berupa meristem apikal (ujung) yang terdapat pada 
batang. Batang berfungsi mendukung bagian-bagian tumbuhan yang 
lain yang berada di atas tanah yaitu daun, bunga dan buah. Dengan 
adanya percabangan pada batang maka batang memperluas bidang 
fotosintesis.17  

Batang juga merupakan jalan bagi pengangkutan air dan unsur 
hara dari bagian bawah ke bagian atas tumbuhan, serta jalan 
pengangkutan hasil fotosintesis dari bagian atas kebagian bawah 
tumbuhan. Bagian batang yang paling menonjol bukanlah seluruh 
bagian yang tumbuh di udara,melainkan hanya bagian yang berdaun. 

Batang merupakan organ tumbuhan yang tak kalah penting 
dengan akar dan daun. Kedudukan batang bagi tumbuhan dapat 
disamakan dengan rangka pada manusia dan hewan. Dengan kata lain 
batang merupakan sumbu tubuh tumbuhan.  

                                                             
16 Gembong Tjitrosoetomo. Taksonomi Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta: 
2010 
17 Tjitrosoepomo. Taksonomi Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta: 1989 
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Gambar 1. 3 Jenis-Jenis Batang 

(Sumber : http://www.meghanrocktopus.com/bocas-arts-grant/) 

Dari gambar di atas dapat kita ketahui ada tiga macam 
percabangan yaitu Sympodial adalah jenis pola percabangan dua 
dimana satu cabang yang lebih kuat dari yang lain, sehingga cabang 
yang lebih kuat membentuk tunas utama dan cabang yang lebih 
lemah muncul secara lateral. Monopodial adalah batang yang 
pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. 
Namun pertumbuhan kuncup lateral kurang baik dibandingkan 
kuncup ujung. Batang pokok pada tipe Monopodial tampak jelas, 
misalnya Tumbuhan Sengon dan Tumbuhan Jati. 

 
1. Definisi Batang Tumbuhan ( Caulis ) 

Batang tumbuhan ( Caulis ) merupakan bagian tumbuhan yang 
menopang ranting, daun, bunga, dan buah. Batang juga menyalurkan 
air dan unsur-unsur hara (mineral). Struktur batang dapat dipelajari 
dan diamati dari aspek morfologi dan anatomi. 

 
2. Morfologi Batang 

Struktur luar (morfologi) batang setiap tumbuhan sangat 
bervariasi. Variasinya dapat diamati dari segi ukuran batang, seperti 
tinggi-rendahnya batang; dan besar-kecilnya lingkaran batang 
tumbuhan. Keadaan morfologi tumbuhan tersebut sangat 
dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan, seperti suhu, 
kelembaban, tekstur tanah, cahaya, angin, dan kesuburan tanah. 
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Dengan demikian, ukuran batang tumbuhan dengan spesies dan 
varietas yang sama memungkinkan terbentuknya struktur morfologi 
yang berbeda-beda. 

 

Gambar 1. 4 Morfologi Batang Dikotil dan Monokotil 

(Sumber : https://seputarilmu.com/2020/05/fungsi-batang.html) 

Berdasarkan susunan batang pada tumbuhan tingkat tinggi 
dikelompokkan menjadi Tumbuhan Herba (Tumbuhan Lunak) dan 
Tumbuhan Berkayu ( Tumbuhan Keras). 

a) Tumbuhan Herba, berbatang lunak, berwarna hijau mengandung 
jaringan kayu yang rendah, bahkan tidak memiliki jaringan kayu. 
Ukuran batangnya kecil dan usia tumbuhan relatif singkat. 
Contohnya adalah tanaman kedelai, Padi, Semangka, Mentimun, 
Jagung, Kangkung, Bunga Matahari, Bayam, Seledri, dan 
Kacang-kacangan. 

 

 

Gambar 1. 5 Batang Tumbuhan Herba 

(Sumber : https://www.pngwing.com/id/free-png-xaaaj) 
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b) Tumbuhan Berkayu, umumnya berbatang keras dan kaku serta 
berusia relatif lebih panjang. Secara morfologis batangnya 
mempunyai diameter besar dan ukuran batang yang tinggi. 
Contohnya: Tumbuhan Mangga, Jambu, Ketapang, Durian, dan 
Kamboja. 

 

 

Gambar 1. 6 Batang Tumbuhan Berkayu 

(Sumber : https://aketajawe.com/tumbuhan) 

3. Anatomi Batang 

Jika ditinjau dari aspek anatomi atau struktur dalam tumbuhan, 
terdapat perbedaan anatomi batang antara Tumbuhan Herba dan 
Tumbuhan Berkayu. Pada batang tumbuhan herba dapat berlangsung 
proses fotosintesis. Hal ini disebabkan oleh sel-sel korteks yang 
terletak di bagian bawah epidermis mengandung klorofil.  

Secara Morfologi dan anatomi batang tumbuhan herba tidak 
mempunyai jaringan kayu, tidak mengandung gabus, tetapi terdapat 
stomata dan jaringan penyokong. Penting diingat bahwa jaringan 
penyokong terdiri dari Jaringan Kolenkim dan Sklerenkim yang 
berperan agar batang tumbuhan herba tetap dapat berdiri tegak 
sekaligus sebagai penyangga daun-daun. Pada batang tumbuhan 
berkayu terdapat lapisan Epidermis, Korteks dan Stele.18 

                                                             
18 Mulyani.Sri. Anotomi Tumbuhan, Kanisius, Yogyakarta: 2006. Hlm. 10 

https://aketajawe.com/tumbuhan


Morfologi Tumbuhan | 21 

 

Gambar 1. 7 Lapisan Korteks pada Monokotil dan Dikotil 

(Sumber : https://rumus.co.id/batang-dikotil/) 

Lapisan epidermis batang berfungsi sebagai pelindung yang 
tersusun atas satu lapisan sel, tidak berongga, dan tersusun rapat. 
Ukuran dinding sel epidermis cukup tebal karena dilapisi kutikula. 
Korteks batang tumbuhan tersusun dari jaringan parenkim dengan 
ciri-ciri terdiri atas beberapa lapisan sel, dinding selnya tipis, ukuran 
vakuolanya besar.  

Korteks juga mengandung rongga-rongga antarsel yang berfungsi 
sebagai pindu atau media pertukaran udara. Lapisan dalam korteks 
yang memiliki struktur dan susunan unik dan mengandung butir-butir 
padi disebut floeterma. Fungsi korteks secara umum adalah sebagai 
tempat penyimpanan cadangan makanan.19 

                                                             
19 Novianti. 2001. Anticianin and Cell Plant. Journal of American Biology. Vol.1 
No. 1 
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Gambar 1. 8 Penampang Melintang Monokotil dan Dikotil 

(Sumber : https://terkaitgambar.blogspot.com/2019/12/gambar-
penampang-melintang-batang.html) 

 

Stele (silinder pusat), terletak paling dalam pada batang. Pada stele 
terdapat jaringan xylem yang posisinya lebih dalam daripada floem 
yang letaknya di luar. Tunbuhan yang tergolong dikotil mengandung 
kambium yang terdapat diantara xylem dan floem, sedangkan pada 
tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium.20 

 
Gambar 1. 9 Penampang Melintang Stele 

(Sumber : https://pak.pandani.web.id/2017/10/penampang-melintang-
akar-dikotil-dan.html) 

                                                             
20 Ibid., 
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Tabel 1. 1 Perbedaan Tumbuhan Monokotil dan Dikotil 

No Tumbuhan Monokotil Tumbuhan Dikotil 

1. Batang pohonnya tidak 
bercabang dan lurus. 

Batang pohonnya 
bercabang-cabang 
 

2. Tumbuhan monokitil 
tidak mengandung 
cambium 

Tumbuhan dikotil 
mempunyai cambium 
yang memperbesar batang 
tumbuhan. 

3. Posisi pembuluh angkut 
tumbuhan monokotil 
tidak beraturan dan 
cenderung menyebar 

Posisi pembuluh angkut 
tumbuhan dikotil 
beraturan membentuk 
lingkaran. 

 
 
 
4. Fungsi Batang 

Batang pada tumbuhan umumnya memiliki beberapa fungsi yang 
sangat penting, sebagai berikut: 

a. Penopang. Fungsi ini sebagai penopang pada tumbuhan sangat 
penting untuk menjaga agar tumbuhan tetap berdiri tegak 
sehingga mampu menyangga daun, bunga, dan buah. Tumbuhan 
akan terus tumbuh dan membesar seiring dengan usianya, 
tumbuh makin tinggi dan makin panjang, sehingga dibutuhkan 
penopang uang sangat kuat dan kokoh. 

b. Pengangkut. Fungsi batang tumbuhan sebagai pengangkut 
adalah alat atau media untuk mengirimkan dan menangkut 
berbagai bahan mineral dan air dari akar ke daun. Batang juga 
memiliki peranan untuk mendistribusi zat-zat makanan dari daun 
menuju keseluruh bagian tumbuhan. 

c. Penyimpan. Batang tumbuhan juga berfungsi sebagai penyimpan 
cadangan makanan, baik dalam bentuk padat maupun berwujud 
cairan. Seperti yang terdapat pada beberapa jenis tumbuhan. 
Misalnya, tumbuhan sagu, batangnya dapat menyimpan 
cadangan makanan dalam bentuk padat. Tumbuhan tebu dapat 
menyimpan air dalam, wujud cairan. 

d. Alat Perkembangan. Batang tumbuhan dapat dijadikan sebagai 
alat perkembangbiakan khususnya perkembangan vegetatif, baik 
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secara alami maupun buatan, seperti stek, mencangkok, 
merunduk, menyambung, dan menempel. 

 

Gambar 1. 10 Fungsi Batang pada Tumbuhan 

(Sumber : https://materisdn.blogspot.com/2014/10/bagian-jenis-dan-
fungsi-batang.html) 

5. Jenis-jenis Batang 

Berdasrkan penampakannya batang tumbuhan dibagi menjadi, 
batang yang tidak tampak dan batang yang tampak. 

a. Tumbuhan dengan batang yang tidak tampak (Planta acaulis) 
mempunyai ciri-ciri batang sangat pendek sehingga sangat sulit 
diidentifikasi (tidak kelihatan) dan daunnya tumbuh pada bagiam 
ujung atas akar serta berjejer rapat satu dengan lainnya. 
Contohnya tumbuhan Lobak dan Sawi Putih (Nappa cabbage ). 
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Gambar 1. 11 Tumbuhan dengan Batang Tidak Tampak 

(Sumber : https://biology8e3817.blogspot.com/2010/04/batang.html) 

b. Tumbuhan yang memiliki batang yang jelas (tampak) terbagi 
menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut : 
1) Batang berkayu (Lignosus) mempunyai morfologi batangnya 

keras, sebab sebagian besar tersusun atas kayu. Batang 
berkayu mempunyai kambium yang mengarah ke dalam 
membentuk kayu dan yang pertumbuhannya menuju luar 
menghasilkan kulit kayu. Contohnya pada semua jenis pohon 
(Arbores) dan semak-semak (Frutices).  

2) Batang rumput (Calmus) memiliki batang yang lunak, terdapat 
ruas-ruas dan berongga. Batangnya mudah patah dan 
ukurannya relative kecil. Contohnya padi ( Oryza sativa L ) dan 
umumnya rumput ( Gramineae). 

3) Batang basah ( Herbacaeus) mempunyai batang yang lunak dan 
mengandung banyak cairan. Contohnya tumbuhan Bayam ( 
Amaranthus spinosus L).21 

                                                             
21 Tjitrosoepomo. Morfologi Tumbuhan, UGM Press. Yogyakarta: 2009. Hlm. 30 
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Gambar 1. 12 Jenis-jenis Batang 

(Sumber : https://www.mikirbae.com/2014/11/jenis-batang-
tumbuhan.html) 

 

Integrasi dengan Al-Qur`an : 

Sebagaimana yang telah digambarkan dalam Qs. Ibrahim (14):24 
sebagai berikut. 

 

Artinya : ―Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah 
membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 
akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit‖. 

Kalimat yang baik ialah kalimat tauhid, segala ucapan menyeru 
kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan 
yang baik. Kalimat tauhid adalah laa ilaa ha illallah. Pohoh yang 
baik itu memiliki akar yang teguh dan sangat kuat serta dapat bekerja 
untuk menarik unsur hara yang melimpah di dalam tanah sehingga 
pohon akan semakin besar, kemudian memiliki batang yang banyak 
cabangnya sehingga banyak juga buah yang terdapat pada pohon 
tersebut. Hal ini telah diterangkan dalam Qs. Ibrahim (14): 26 sebagai 
berikut: 
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Artinya : ― Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon 
yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; 
tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun ―. 

Ayat 26 di atas tersebut menjelaskan bahwa akar adalah sebagai 
tempat batang yang terbenam di dalam tanah, semakin tinggi dan 
besar diameter sebuah pohon semakin banyak dan kuat akarnnya. 
Akar juga menjadi pintu masuknya berbagai unsur hara yang 
dibutuhkan tumbuhan. Jika pohon tersebut tumbuh dengan subur 
maka organ –organ pada tumbuhan itu akan semakin banyak dan juga 
pertumbuhannya baik. 22 

 
6. Habit 

Habit tumbuhan adalah Kondisi alami batang, tinggi yang bisa 
dicapai secara alami, masa dan bentuk hidup. Ada 4 bentuk habit 
yang umum pada tumbuhan: 23 

a. Herba : batang menggandung air  
b. Semak : batang berkayu, tumbuhan berukuran sedang, 

percabangan dekat dengan tanah.  
c. Pohon : batang berkayu, tumbuhan berukuran besar, 

percabangan jauh dari tanah 
d. Climber/memanjat : mempunyai batang kecil dan panjang dengan 

cabang tersebar. Biasanya mempunyai organ khusus yang 
berkembang yang digunakan untuk memanjat.  

Dilihat dari penampang melintang batang, ditemukan 3 bentuk 
yang umum :  

a. Bulat = Teres  
b. Bersegi = Angularis, seperti : Segi 3 (Triangularis) dan Segi 4 

(Quadrangularis)  

                                                             
22 Suhirman. Konsep Tumbuhan dalam Al-Quran, Pusat Penelitian dan Publikasi 
Ilmiah UIN Mataram. Mataram: 2019. Hlm.3 
23 Tjitrosoepomo G. Morfologi Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta: 2009. Hlm. 
45 
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c. Pipih, seperti : Filokladia (Phyllocladium) dan Kladodia 
(Cladodium).  

 
7. Modifikasi Batang 

a. Batang yang berada di atas permukaan tanah (Aerial 
stems/Epiterranean stem) :  
1) Terbagi menjadi empat, yaitu:  
2) Tendril atau sulur, contoh: Anggur, Markisa.  
3) Thorn atau duri, contoh: Jeruk nipis.  
4) Bulbis (batang yang menggemuk), contoh: Nanas.  
5) Cladophilis (batang seperti daun), contoh: Asparagus. 24 

 

Gambar 1. 13 Batang yang terdapat di atas permukaan tanah 

(Sumber : https://torajafarmer.wordpress.com/2018/05/10/morfologi-
batang/) 

                                                             
24 Ibid., 
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-Modifikasi Sub-aerial 

 

Gambar 1. 14 Modifikasi batang sub-aerial 

(Sumber : 
https://vpshostingnews.blogspot.com/2017/03/modifikasi

-batang-akar.html) 

 
b. Modifikasi batang yang terdapat di bawah permukaan tanah. 

Terbagi menjadi empat, yaitu:  
1) Rhizoma atau akar rimpang, contoh: Jahe.  
2) Tuber atau umbi, contoh: Kentang.  
3) Bulbis atau umbi lapis, contoh: Bawang.  
4) Cormus, contoh: Gladior (ganyong). 25 

 

Gambar 1. 15 Modifikasi batang yang terdapat di dalam tanah 

(Sumber : https://alponsin.wordpress.com/2018/10/09/macam-
macam-batang/) 

                                                             
25 Ibid., 

https://vpshostingnews.blogspot.com/2017/03/modifikasi-batang-akar.html
https://vpshostingnews.blogspot.com/2017/03/modifikasi-batang-akar.html
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Gambar 1. 16 Modifikasi khusus batang 

(Sumber : http://duniaplant.blogspot.com/2014/10/fungsi-
modifikasi-batang-pada-tumbuhan.html) 

 

 
Cladofil pada Asparagus dan Cladofil 

 
Cladofil pada bunga kaktus Batang yang sukulen 

   
Batang menjalar pada kangkung (Ipomoe aquatica) Tendril pada 

mentimun(Curcumis sativus) 
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Rhizoma pada jahe (Zingiber 0fficinale) 

Gambar 1. 17 Modifikasi batang 

(Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/rumpang) 
 
8. Percabangan dan Arah Tumbuh Cabang 

Batang tumbuh ada yang bercabang ada pula yang tidak 
bercabang. Secara umum, percabangan pada batang dibedakan 
menjadi: 

a. Percabangan Monopodial. Percabangan monopodial yaitu 
batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih 
panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-
cabangnya, contohnya pohon Cemara (Casuarina equisetifolia L). 

b. Percabangan Simpodial. Percabangan simpodial yaitu, batang 
pokoknya sukar ditentukan karena dalam perkembangan 
selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya 
dibandingkan cabangnya. Contohnya Sawo Manila (Achras zapota 
L.).  

c. Percabangan Menggarpu atau Dikotom. Percabangan 
menggarpu yaitu cara percabangan yang batangnya setiap kali 
menjadi dua cabang yang sama besarnya, contohnya Paku 
Andam (Gleichenia linearis Clarke).26 

Cabang yang biasanya keluar langsung dari batang pokoknya dan 
besar ukurannya disebut dahan (Ramus), sedangkan cabang-cabang 
yang kecil disebut ranting (Ramulus). Dilihat dari sifatnya, cabang-
cabang dari suatu tumbuhan dapat dibedakan menjadi: 

a. Geragih (Flagellum stolon) 
Geragih yaitu cabang-cabangnya kecil dan tumbuh merayap. 
Cabang seperti ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
a) Merayap di atas tanah, misalnya Daun Kaki Kuda dan Arbe. 
b) Merayap di dalam tanah, misalnya Teki dan Kentang.  

                                                             
26

 Ibid.,  
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b. Wiiwilan atau tunas air (Virga sigularis). Merupakan cabang yang 
biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruasnya yang panjang dan 
seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup-kuncup 
liar, contohnya Kopi (Coffea sp.) dan pohon coklat (Theobroma 
cacao L). 

c. Sirung panjang (Virga) Yaitu cabang-cabang yang biasanya 
merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas 
yang cukup panjang. Pada cabang seperti ini tidak akan 
menghasilkan bunga. Oleh sebab itu, sering juga disebut cabang 
mandul (Steril). 

d. Sirung pendek (Virgule atau Virgule sucrescens) Yaitu cabang-
cabang yang kecil dengan ruas-ruas yang pendek yang selain 
daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Cabang 
yang dapat menghasilkan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan 
ini disebut pula cabang yan subur (Fertile). 

Secara umum, arah tumbuh cabang dibedakan menjadi: 
a. Tegak (Fastigiatus) yaitu jika sudut antara batang dan cabang 

sangat kecil sehingga arah tumbuhnya cabang hanya pada 
pangkalnya saja sedikit serong ke atas, tetapi selanjutnya hamper 
sejajar dengan batang pokoknya, misalnya Wiwilan pada Kopi. 

b. Condong ke atas (Patens) Jika cabang dengan batang pokoknya 
membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, misalnya Pohon 
Cemara.  

c. Mendatar (Horizontalis) Yaitu cabang dengan batang pokoknya 
membentuk sudut kurang lebih 90 derajat, contohnya Pohon 
Randu. 

d. Terkulai (Declinatus) Yaitu cabang pada pangkal mendatar tetapi 
ujungnya lalu melengkung ke bawah, misalnya Kopi Robusta. 

e. Bergantung (Pendulus) Yaitu cabang-cabangnya tumbuh ke 
bawah, contohnya cabang-cabang tertentu pada Salix.  

  
9. Modifikasi Pada Batang 

 Batang yang bentuknya berubah disebut batang yang telah 
mengalami modifikasi. Batang dapat terspesialisasi serta termodifikasi 
bentuknya untuk keperluan tugas khusus seperti menimbun cadangan 
makanan dan untuk fotosintesis. Pada batang, buku adalah tempat 
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melekatnya daun pada batang danb batang diantara dua daun disebut 
ruas. 27 

Beberapa bentuk modifikasi pada batang antara lain: 
a. Stolon adalah cabang yang ramping lagi panjang, dapat mencapai 

lebih satu meter tumbuh ke samping di atas tanah atau di dalam 
tanah. Stolon berfungsi untuk reproduksi secara Vegetatif 

b. Kuncup (Gemma) merupakan calon tunas, jadi terdiri atas calon 
daun, calon batang ataupun calon bunga. Menurut Rosanti 
(2013), kuncup ujung merupakan modifikasi dari batang, daun 
dan bunga.  

c. Rimpang (Rhizoma) merupakan modifikasi dari batang. Rimpang 
biasanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dari kelas Dicotyledoneae. 
Rimpang sesunguhnya adalah batang sejati yang merambat di 
dalam tanah.  

d. Umbi (Tuber) merupakan modifikasi batang maupun akar. Tuber 
atau umbi batang adalah cabang yang tumbuh di bawah tanah, 
menggelembung besar dan dipakai untuk menyimpan makanan 
cadangan, sedemikian membesarnya hingga buu-buku tidak 
kelihatan lagi. 

e. Umbi lapis (Bulbus) merupakan modifikasi batang dan daun. 
Karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, struktur ini 
disebut sebagai umbi lapis. 

f. Kormus atau umbisi adalah batang tegak yang pendek di bawah 
tanah, dapat tegang dan berdaging.  

g. Alat pembelit atau sulur merupakan struktur yang terbentuk 
akibat modifikasi dari batang, daun maupun akar. 

h. Kokot merupakan bentuk antara duri dan sulur, keras seperti 
duri dan berpilin-pilin seperti sulur pendek.  

i. Duri (Spina) merupakan modifikasi dari akar, batang atau daun. 
Biasanya duri berbentuk struktur kecil yang tajam. Menurut 
asalnya duri dibedakan menjadi duri semu dan duri sejati.  

 
10. Bentuk-Bentuk Batang dan Habit 

a. Bentuk batang menurut bentuk penampangnya 
1) Bulat (Teres), misalnya pada Bambu (Bambusa sp) dan Kelapa 

(Cocos Nucifera L).  

                                                             
27 Stace, CA. Taksonomi Tumbuhan dan Biosistematik, IPB Press. Bogor: 2007 
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2) Bersegi (Angularis). Kemungkinan batang bentuk bersegi 
adalah: 
a) Bangun segi tiga (Triangularis). Misalnya pada Teki (Cyperus 

rotundus) 
b) Bangun segi empat (Quadrangularis), misalnya pada Markisa 

(Passiflora quadrangularis). 
3) Pipih, batang bentuk pipih biasanya melebar menyerupai daun 

dan mengambil alih dan fungsi daun. Kemungkinan batang 
bentuk pipih adalah: 
a) Filokladia (Phyllocladium), jika sangat pipih dan 

pertumbuhannya sangat terbatas. Misalnya pada Jakang. 
b) Kladodia (Cladodium), jika terus tumbuh dan ada 

percabangan, misalnya pada Kaktus (Opuntia vulgaris mill).28 
b. Batang menurut permukaannya: 

1) Licin (Laevis), misalnya pada Jagung (Zea mays L). 
2) Berusuk (Coscatus), jika pada permukaan batang terdapat rigi-

rigi. Misalnya pada Iler (Coleus scutellarioides Benth). 
3) Beralur (Sulcatus), jika membujur batang terdapat alur-alur yang 

jelas. Misalnya pada Cereus peruvianus. 
4) Bersayap (Alatus), biasanya pada batang bentuk persegi tetapi 

bentuk sudut-sudutnya terdapat pelebaran tipis, misalnya pada 
Ubi. 

5) Berambut (Pilosus), misalnya pada Tembakau. 
6) Berduri, misalnya pada Mawar (Rosa sp). 
7) Ada berkas-berkas daun, misalnya pada Pepaya (Carica papaya 

L). 
8) Ada berkas-ebrkas daun penumpu, misalnya pada Nangka. 
9) Ada Lentisel, misalnya pada Sengon.  
10) Lepasnya kerak (bagian kulit yang mati), misalnya pada Jambu 

Biji (Psidium Guajava L).  
c. Habit  

Habitus berasal dari bahasa Latin yang artinya ―perawakan‖. 
Habitus tumbuhan adalah bentuk atau perawakan tumbuhan yang 
umumnya dapat digunakan untuk mempermudah deskripsi suatu 
spesies tumbuhan serta dapat digunakan untuk tujuan 
pengelompokkan. Habit (bentuk tumbuhan) berdasarkan sifat 
batangnya 

                                                             
28 Rosanti, Dewi.Morfologi Tumbuhan, Erlangga. Jakarta:2013 
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1) Herbaceous Adalah tumbuhan yan batangnya lunak dan banyak 
mengandung air. Misalnya Bayam (Amarantus hybridus), Kangkung 
(Ipomea aquatica). 

2) Lignosus Adalah tumbuhan yang batangnya berkayu.  
a) Frustescens (semak) adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi 

normal <5 m dan diameter batangnya <10 cm. misalnya 
Melastoma malabathricum (sikaduduk). 

b) Arborescens (pohon), adalah tumbuhan berkayu dengan tinggi 
normal >5 m dan diameter batangnya >10 cm. missal Toona 
sureni (surian). 

c) Liana (tumbuhan memanjat), adalah tumbuhan berkayu dengan 
batang merambat atau memanjat tumbuhan lain, misalnya 
Poikilospermun (Akar Lundang).  

3) Calamus . Tumbuhan beruas, batangnya beruas jelas dan bagian 
dalam batangnya tidak berongga, misalnya Zea Mays (Jagung). 

4) Calmus. Tumbuhan beruas, batangnya beruas jelas dan bagian 
dalam batangnya tidak berongga, misalnya Oryza sativa (Padi)29 

 
11. JENIS-JENIS BATANG 

a. Batang basah ( Herbaceous)  
Batang basah biasanya mempunyai struktur yang lunak dan 

banyak mengandumg air. Pada beberapa jenis tumbuhan, kadang-
kadang struktur batang terdiri dari ronggang-ronggang. Batangbasah 
memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya yang 
lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong contohnya 
terdapat pada tumbuhan Eceng Gondok (Eichornia crassiper), Bayam 
(Amaranthus spinosus), Kangkung dan Seledri. 

 

Gambar 1. 18 Batang basah dan mudah patah 

(Sumber : https://www.ekebun.com/products/organic-kangkung) 

                                                             
29 Ibid., 
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b. Batang rumput (Calmus )  
Batang rumput adalah batang yang tidak keras. Batang rumput 

memiliki ruas-ruas yang jelas dan berukuran pendek. Kebanyakan 
batang rumput seringkali beronggang. contohnya adalah Padi (Oryza 
sativa), Jagung, ( Zea mays) dan lain-lain. 

 

Gambar 1. 19 Batang rumput (calmus) 

(Sumber : https://www.slideshare.net/brastinurhidayah/morfologi-
batang-93621236) 

c. Batang mendong (Calamus)  
Batang mendong adalah suatu batang yang mirip seperti 

rumput, tidak keras, kebanyakan berongga yang membedakannya 
dengan batang rumput terletang pada ruasnya yang lebih panjang. 
Contohnya adalah batang pada tumbuhan Mendong dan Wlingi.  

 

Gambar 1. 20 batang mendong (calamus) 

(Sumber : http://belajar-di-
rumah.blogspot.com/2015/03/batang-caulis.html) 

d. Batang berkayu (Lignosus)  
Batang berkayu adaah jenis batang yang berkayu keras dan juga 

kuat. Batang yang berkayu dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang 
termasuk kelas Dikotil. Batang berkayu dapat ditemukan pada 
tumbuhan berbentuk pohon (Arbores) atau semak (Frutices). 
Contohnya, Pohon Jati, Mangga, dan Jambu. 

http://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/03/batang-caulis.html
http://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/03/batang-caulis.html
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Gambar 1. 21 batang jati 

(Sumber : https://tanahkaya.com/pohon-jati/) 

12. STRUKTUR BATANG 
a. Epidermis adalah batang yang tersusun dari sebuah sel yang 

tersusun rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Sel-sel yang 
menjadi penyusun epidermis selalu aktif membelah utnuk 
mengimbangi pertumbuhan batang. Fungsi utama epidermis 
adalah sebagai lapisan pelindung dari bahaya kekeringan. Pada 
Tumbuhan Dikotil mempunyai lapisan epidermis berupa kulit 
kayu yang terbentuk dari jaringan gabus. 

b. Korteks adalah yang tersusun dari jaringan parenkin yang 
berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak 
beraturan dengan ruang antarsel yang lebar. Beberapa jenis 
tumbuhan rumput-rumputan mempunyai jaringan sklerenkim 
sebagai penguat pada korteks batang. 

c. Endodermis adalah lapisan korteks yang paling dalam dan 
berbatasan dengan silinder pusat, memiliki sel-sel yang bentuk dan 
susunannya khas. Lapisan sel yang menjadi batas antara korteks 
dan silinder pusat pada akar inilah yang dinamakan endodermis. 

d. Silinder Pusat (Stele) adalah tersusun atas beberapa jaringan yaitu 
berkas pengangkut, empulur dan perikambiun. Perikambium 
adalah lapisan sel yang paling tepi dari silinder pusat. Disebelah 
dalam terdapat jaringan parenkim dengan berkas-berkas pembuluh 
pengangkut. Berkas pengangkut ini terdiri atas xilem dan floem yang 
merupakan kelanjutan dari dari xilem dan floem pada akar. 
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13. CIRI-CIRI BATANG 

Selain bentuk batang yang biasa dilihat pada pohon, semak atau 
tumbuhan basah, masih ada bentuk-bentuk lain yang berbeda namun 
tetap melaksanakan fungsi asalnya atau sedikit termodifikasi. Di 
bawah ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada sebuah batang: 

a. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat 
pula mempunyai bentuk lain. Akan tetapi selalu bersifat 
aktinomorf, artinya dapat dengan sejumlah bidang dibagai 
menjadi dua bagian yang setangkup. 

b. Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-
buku, dan pada buku-buku inilah terdapapt daun. 

c. Tumbuhnya biasanya ke atas, menuju cahaya atau matahari: 
(bersifat fototrop atau heliotrop). 

d. Selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh seabab itu sering 
dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak 
terbatas. 

e. Mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak 
digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang 
kecil. 

f. Umunya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya 
pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. 

 
14. FUNGSI BATANG 

Batang sangat berperan penting bagi kehidupan tumbahan. Air 
yang diserap akar diangkut oleh pembuluh kayu (xilem) sampai ke 
daun, Air dan garam-garam mineral dari dalam tanah masuk ke 
tumbuhan secara osmosis, karena cairan yang ada di dalam tumbuhan 
lebih pekat dari air yang ada di dalam tanah. Air menembus sel-sel, 
sehingga menimbulkan suatu gaya pada akar yang disebut gaya tekan 
akar, air masuk ke dalam batang secara kapilaritas, karena pada batang 
terdapat lubang-lubang kecil memanjang yang disebut kapiler batang 
yang terdapat pada korteks. 

Batang pada umunya terdiri dari sumbu tegak dengan daun-daun 
melekat padanya. Dalam bentuk ini fungsi utama dari batang adalah 
sebagai berikut: 

a. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, 
yaitu daun, bunga dan buah. 
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b. Berlaku sebagai jalur translokasi air dan garam-garam mineral ke 
daun dan titik-titik tumbuh, dan bahan organik dari tempat 
pembentukannya di daun ke semua bagian dari tubuh. 

c. Batang dapat terspesialisasi serta termodifikasi bentuknya sebagai 
tempat penimbunan atau penyimpanan cadangan makanan. 

d. Sebagai alat perkembangbiakan baik secara vegetatif dan 
generatif  

e. Sebagi tranportasi penguapan. 
f. Pengangkut zat makanan dari daun ke akar. 

 
15. SIFAT-SIFAT BATANG 

Batang memiliki beberapa sifat diantaranya: 
a. Pertumbuhan batang pada umumnya tidak terbatas.  

b. Batang memiliki sifat arah pertumbuhan keatas dan menuju 
cahaya atau bersifat fototropi.  

c. Pada tumbuhan berbiji terbuka (Gymnorspermae) hanya terdiri atas 
tumbuhan berkayu  

d. Pada tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae) terdiri atas 
tumbuhan berbatang basah, batang rumput, batang mendong 
dan batang berkayu.  

e. Batang memiliki ruas-ruas yang jelas jika pada tumbuhan 
monokotil.  

f. Batang memiliki ruas yang tidak terlihat dengan jelas pada 
tumbuhan dikotil.  

g. Beberapa jenis batang dapat dibedakan dengan bagian lainnya 
contohnya adalah batang pohon kelapa sedangkan ada pula 
batang yang tertutup pelepah daunnya contohnya Tanaman 
Jagung. 

 
16. PERKEMBANGAN BATANG 

Dari musim ke musim dari tahun ke tahun, pertumbuhan 
tumbuhan mengubah ligkungan sekitar kita, seperti halaman, kampus, 
tanah kosong, pepohonan, dan bentangan alam dalam komunitas kita. 
Pertumbuhan tumbuhan dari sebuah biji adalah suatu perubahan 
yang sangat menakjubkan. Tahapan paling awal pertumbuhan ini 
adalah dari perkecambahan biji dan munculnya bibit. 

Selama tumbuhan masih mampu untuk bertahan hidup, 
tumbuhan dapat tumbuh tidak terbatas karena tumbuhan mempunyai 
jaringan embrionik yang selalu tersedia, yang disebut meristem, pada 
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daerah pertumbuhan. Sel-sel meristem membelah terus untuk 
menghasilkan sel-sel baru. Beberapa produk pembelahan ini tetap 
berada pada daerah meristem untuk menghasilkakn lebih banyak lagi 
sel, sementara yang lain menjadi terspesialisasi dan digabungkan ke 
dalam jaringan organ tumbuhan yang sedang tumbuh. Sel-sel yang 
terspesialisasi berfungsi untuk menghasilkan sel-sel baru di dalam 
meristem disebut inisial atau permulaan. Sel-sel baru yang digantikan 
dari merirstem, yang disebut derivatif atau turunan, terus membelah 
selama beberapa saat, sampai sel yang mereka hasilkan mulai 
mengalami spesialisasi di dalam jaringan yang sedang berkembang. 

Pola pertumbuhan tumbuhan bergantung pada letak meristem. 
Meristem apikal berada pada ujung akar dan pada puncuk tunas, 
menghasilkakn sel-sel bagi tumbuhan untuk tumbuh memanjang. 
Pemanjangan ini yang disebut pertumbuhan primer, memungkinkan 
akar membuat jalinan di dalam tanah dan tunas untuk meningkatkan 
pemaparanya terhadap cahaya matahari dan CO2. Pada herba (bukan 
tumbuhan berkayu), yang terjadi hanya pertumbuhan primer. Namun 
demikian, pada tumbuhan berkayu terdapat juga pertumbuhan 
sekunder, karena adanya aktivitas penebalan secara progresif pada 
akar dan tunas yang terbentuk sebelumya oleh pertumbuhan primer. 
Pertumbuhan sekunder adalah produk meristem lateral, silinder-
silinder yang terbentuk dari sel-sel yang membelah ke samping di 
sepanjang akar dan tunas. Meristem lateral ini mengantikan sel dermis 
dangan jaringan dermis sekunder, seperti kulit yang lebih tebal dan 
keras, dan meristem lateral juga menambah lapisan jaringan 
pembuluh. Kayu adalah xilem sekunder yang terakumulasi selama 
bertahun-tahun.  

Adapun tipe batang dan bentuk pertumbuhannya (penampilan 
tumbuhan) 

a. Ascendent. Batang yang tumbuh sejajar tanah hanya pada 
pangkalnya sementara bagian batang yang lainnya tumbuh lurus 
keatas.  

b. Decumbent. Batang tumbuh sejajar dengan permukaan tanah dan 
hanya ujung batang yang berbelok keatas.  

c. Erect and caulescent. Batang yang tumbuh lurus keatas dan dari 
buku-buku batang (nodes) keluar daun  
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d. Erect and acaulescent. Batang yang bertumbuh keatas akan tetapi 
daun-daunnya keluar dari struktur batang yang berada dalam 
tanah.  

e. Procumbent. Batang yang tumbuh berbaring/sejajar dengan tanah 
tetapi nodes-nya tidak mengeluarkan akar.  

f. Repent. Batang yang tubuh berbaring ditanah sementara nodes-
nya mengeluarkan akar. 

g. Stolon. Pemanjangan dari batang yang sejajar dengan tanah 
(procumbent atau repent).  

Setiap musim tumbuh, pertumbuan primer menghasilkan 
perbesaran bagian muda pada akar dan tunas, sementara 
pertumbuhan sekunder menebalkan dan menguatkan bagian yang 
lebih tua tumbuha tersebut. 

a. Pertumbuhan Primer 
Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi 

akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga 
meristem apikal. Titik tumbuh primer terbentuk sejak tumbuhan 
masih berupa embrio. Meristem apikal dari suatu tunas adalah 
suatu massa sel yang berbentuk kubah yang membelah pada 
ujung tunas terminal.  

Daun uncul sebagai bakal daun pada sisi yang mengapit 
meristem apikal. Tunas aksiler akan berkembang dari kumpulan 
sel meristematik yang ditingalkan oleh meristem apikal pada 
pangkal empelur bakal dari daun. Sebagian besar pemanjangan 
tunas sesungguhnya terjadi melalui pertumbuhan ruas yang 
sedikit lebih tua di bawah ujung ruas tersebut.  

Pertumbuhan ini disebabkan oleh pembelahan sel dan 
pemanjangan sel di dalam ruas tersebut. Pada beberapapa 
tumbuhan, termasuk rumput-rumputan, ruas terus memanjang 
sepanjang panjang tunas tersebut selama periode yang lama. Hal 
ini dimungkinkan karena tumbuhan tersebut memiliki daerah 
meristematik, yang disebut meristem interkalari, pada pamgkal 
masing-masing ruas. 

Pada beberapa spesies tumbuhan, pembentukan tunas lateral 
tidak terjadi sebelum daun lebih tua. Bakal tunas dapat juga 
terjadi di tempat lain dan disebut tunas tambahan atau tunas 
adventif. Pembentukannya adalah dengan cara diferensiasi sel 
yang bersifat parenkim. Kebanyakan tunas tambahan dibentuk 
secara eksogen, artinya dari jaringan di dekat permukaan. Tunas 
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aksiler bisa saja membentuk cabang dari sistem tunas pada suatu 
saat nanti. Cabang sistem tunas berasal dari tunas aksiler, yang 
berlokasi pada permukaan suatu tunas utama.  

Jaringan pembuluh dari suatu batang berada dekat dengan 
permukaan, dan cabang-cabang dapat berkembang dengan 
adanya sambungan ke jaringan pembuluh tanpa harus berasal 
dari bagian paling dalam di dalam tunas utama. 

 Perkembangan buku dan ruas di dalam ujung tunas, yang 
dimiliki suatu konstruksi moduler suatu rentetan segmen, yang 
masing-masing terdiri dari sebuah batang, satu atau lebih daun 
dan suatu tunas aksiler yang berkait dengan masing-masing daun. 
Pada kenyataanya, meristem apikal dapat berubah dari satu fase 
perkembangan ke satu perkembangan yang lain selama 
sejarahnya.  

Salah satu peruabahan fase dalam pertumbuhan vegetatif 
(memnghasilakan daun) ini adalah dari keadaan juvenil ke 
keadaan dewasa (terlihat pada perubahan morfologi daun). Pada 
beberapa kasus ujung tunas mengalami suatu perubahan kedua, 
yaitu dari keadaan vegetatif dewasa ke keadaan reprodukti 
(pembentukan bunga). 

b. Pertumbuhan Sekunder 
Pertumbuhan Sekunder merupakan pertumbuhan akibat 

aktivitas kambium (jaringan yang telah dewasa) bersifat 
meristematik kembali. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan 
diameter dan panjang tumbuhan bertambah. Penambahan tinggi 
yang dicapai oleh pertumbuhan di meristem apeks sering disertai 
penambahan tabal batang. Penebalan itu disebabkan oleh 
pertumbuhan sekunder akibat aktivitas kambium pembuluh yang 
menambah jumlah jaringan pembuluh. Pertumbuhan sekunder 
terutama terjadi pada suatu batang utama dan cabangnya serta 
kadang-kadang tampak pula pada daun, tertutama pada tangkai 
daun dan ibu tulang daun. Beberapa tunbuhan dikotil basah dan 
kebanyakan monokotil tidak memiliki pertumbuhan sekunder. 

Sebaian besar tumbuhan pembuluh mengalami 
pertumbuhan sekunder, yang meningkatkan diameter dan 
panjangnya. Tubuh sekunder tumbuhan terdiri dari jaringan yang 
dihasilkan selama pertumbuhan sekunder diameter. Dua 
meristem lateral yang berfungsi dari pertumbuhan sekunder 
yaitu: kambium pembuluh yang menghasilkan xilem sekunder 
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(kayu) dan floem, serta kambium gabus, yang menghasilkan suatu 
penutup keras dan tebal yang mengantikan epidermis pada 
batang dan akar. Pertumbuhan sekunder terjadi pada semua 
Gimnospermae. Pada Angiospermae, pertumbuhan pada sekunder 
berlangsung pada sebagin besar spesies dikotil tetapi jarang 
spesies monokotil. 

Kambium pembuluh adalah satu suatu silinder yang tersusun 
dari sel-sel meristematik yang membentuk jaringan pembuluh 
sekunder. Akumulasi jarinagn pembuluh sekunder ini selama 
bertahun-tahun, bertanggung jawab atas sebagin besar 
pertambahan diameter tumbuhan berkayu. Kambium pembuluh 
menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder 
ke arah luar. Sejalan dengan waktu, diameter pohon bertambah 
besar seiring dengan bertambah meningkatnya diameter silinder 
kambium pembuluh, yang membentuk lapisan jaringan sekunder 
secara suksesif, dengan diameter yang lebih besar dibanding 
diameter sebelumnya. 

Tumbuhan dikotil semusim yang kecil dan sebagin besar 
tumbuhan monokotil, semua sel dalam tubuh tumbuhan 
dihasilkan oleh meristem-meristem ujung, dan karen itu 
tumbuhan tersebut menyelesaikan seluruh daur hidupnya dengan 
pertumbuhan primer. Tetapi dalam sebagin besar dikotil, 
terutama tumbuhan berkayu menahun yang dari tahun ke tahun 
terus tumbuh, tubuh primer tubuhan ditambah denagan 
pembentukan jarinagn sekunder yang menambah ketebalan 
sumbu tumbuhan.  

Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder terjadi 
secara bersama pada bagian batang yang berbeda-beda. Pada saat 
meristem apikal memanjangkan batang dengan cara 
memnghasilakan jaringan primer, termasuk xilem dan floem 
primer dalam bentuk berkas pembuluh, pertumbuhan sekunder 
mulai semakin jauh di bawah tunas. Pertambahan jaringan 
pembuluh sekunder mengubah bentuk bagian yang lebih tua 
pada suatu batang. 

 
17. BAGIAN-BAGIAN BATANG 

Bagian Batang merupakan sistem berselang-seling yang terdiri 
dari Buku (node), tempat dimana daun melekat pada batang, Ruas 
(internode), bagian batang di antara buku-buku; Tunas axiler (axillary 
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bud), yang terbentuk antara sudut masing-masing daun dengan batang 
dan memiliki potensi untuk membentuk suatu tunas cabang. Bagian-
bagian batang terdiri dari : 

a. Buku (node),tempat dimana daun melekat pada batang. 

b. Ruas (internode), bagian batang di antara buku-buku. 

c. Tunas axiler (axillary bud), yang terbentuk antara sudut masing-
masing daun dengan batang dan memiliki potensi unutk 
membentuk suatu tunas cabang. Sebagin besar tunas aksiler yang 
masih muda dorman. Setelah mengakhiri masa dormansi, suatu 
tunas aksiler akan menjadi cabang vegetatif yang lemgkap dengan 
tunas terminal, daun-daun dan tunas aksiler. 

d. Tunas terminal (terminal bud), merupakan pusat pertumbuhan 
tunas yang masih muda, terletak pada bagian apeks (ujung) 
batang. 

  
18. ARAH TUMBUH BATANG 

Adapun Arah tumbuh batang pada tumbuhan dibedakan atas 8 
macam yaitu : 

a. Tegak lurus (erectus) bila pertumbuhan batang lurus keatas, 
misalnya Pinus (Pinus merkusii), Jagung (Zea mays) 

b. Menggantung (dependens, pendulus) Pertumbuhan batang lurus 
keatas tetapi ujung batang kemudian membengkok ke bawah. 
Contohnya Bambu, Bunga Matahari  

c. Berbaring (humifusus) Batang tumbuh merayap dan dari nodes 
muncul akar-akar. Misalnya Ubi Jalar (Ipomoea batatas)  

d. Serong ke atas atau condong (ascendes) Batang seperti hendak 
berbaring tetapi arahnya menuju keatas. Misalnya Kacang Tanah 
(Arachis hypogaea) 

e. Mengangguk (nutans) Pertumbuhan batang berbaring, misalnya 
Semangka (Citrulus vulgaris)  

f. Membelit (volubilis) Pertumbuhan batang menuju keatas dengan 
membelit penunjangnya. Misalnya Kacang Panjang (Vigna 
sinensis) 

  Percabangan pada batang umumnya dibedakan tiga 
macam cara percabangan yaitu : 

a. Percabangan monopodial Percabangan jenis ini memperlihatkan 
batang yang terlihat dengan jelas karena lebih besar dan panjang. 
Misalnya Pinus (Pinus merkusii)  
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b. Percabangan Simpodial. Pada percabangan ini batang utama sulit 
dibedakan dengan cabang karena arah tumbuhnya maupun 
besarnya.  

c. Percabangan Dikotom atau percabangan menggarpu. Pada tipe ini 
setiap cabang yang keluar terdapat dua yang sama besar.  

 
19. MODIFIKASI BATANG 

Batang pada suatu tumbuhan dapat mengalami sutau modifikasi 
menjadi bentuk-bentuk lain antara lain: 

a. Rimpang (Rhizoma). adalah batang beserta daunnya yang berada 
di bawah tanah, bercabang-cabang dan tumbuh mendatar, dan 
dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah dan 
dapat merupakan suatu tanaman baru. Rimpang selain sebagai 
alat perkembagbiakan juga merupakan tempat penimbunana zat-
zat cadangan makanan, misalnya pada Tasbih (Canna udulis Ker.) 
Dan Kerut (Maranta arundinacae L.). 

b. Umbi lapis (Bulbus). Umbi lapis ini jika ditinjau asalnya adalah 
penjelmaan batang berserta daunnya. Umbi ini dinamakan umbi 
lapis, karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu 
yang terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak dan 
berdaging, merupakan bagian umbi yang menyimpan zat 
makanan cadangan, sedang batangnya sendiri merupakan bagian 
yang kecil pada bagian bawah umbi lapis itu. Umbi ini 
terselubung oleh lapisan luar yang kering dan tipis seperti 
selaput. Penutup yang juga dinamakan tunika berperan sebagi 
pelindung terhadap kekeringan dan luka mekanik terhadap umbi. 
Sisik berdaging tersusun sebagai lapisan kontinu dan konsentris 
sehingga berstruktur padat. 

c. Umbi batang umumnya tidak mempunyai sisa-sisa daun atau 
penjelmaannya, oleh sebab itu seringkali permukaannya tampak 
licin, buku-buku batang dan ruas-ruasnya tidak tampak jelas. 
Karena tidak adanya sisa daun sering kali dinamakan umbi 
telanjang (tuber nodus), seperti terdapat pada Kentang (Solonum 
tuberosum L.) dan Ketela Rambat (Ipomoea batatas Polr.). 
Bahwasanya umbi batang adalah penjelmaan batang masih 
terlihat dari terdapatnya kuncup-kuncup (mata) pada umbi ini, 
yang jika waktunya telah tiba lalu dapat bertunas dan 
menghasilkan tumbuhan baru. Umbi pada kentang putih adalah 
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ujung rhizoma yang membengkak dan dikhususkan untuk 
menyimpan makanan. 

d. Cabang pembelit (sulur dahan atau sulur cabang). Cabang 
pembelit merupakan alat pembelit yang terjadi dari cabang atau 
tunas, yang biasanya terlihat dari tempatnya, yaitu dalam ketiak 
daun atau berhadapan dengan daun, dan seringklali masih 
mendukung daun-daun kecil, misalnya pada Air Mata Pengantin 
(Antigonon leptatus Hook et Arn.), Markisa (Passiflora quadrangularis 
L.). 

e. Duri dahan (Spina caulogenum). Duri dahan merupakan 
penjelmaan dahan atau cabang, misalnya pada Bugenvil 
(Bougainvillae spectabilis Willd.). Bagian tengah terdiri dari kayu 
yang bersambungan dengan bagian kayu dalam batang. 

f. Geragih (flagellum, stolo) atau stolon. Geragih adalah cabang yang 
panjang dan ramping yang berkembang dari tunas ketiak daun-
daun di bagian bawah batang. Geragih berbaring di atas tanah. 
Pada buku-bukunya kuncup ketiak tumbuh menghasilkan daun-
daun pada sumbu baru yang tegak, sedangkan di bagian 
bawahnya dibentuk akar sehingga terjadilah tanaman yang baru. 
Jika bagian geragih diantara dua buku itu dihancurkan dan mati 
akan terdapat tanaman-tanaman baru yang saling berpisah. 

I. DAUN 

1. Pengertian Daun 

Daun merupakan organ tumbuhan yang memiliki peran penting 
bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Daun yang mempunyai helaian 
daun (lamina) umumnya menampilkan secara jelas spesialisasinya 
sebagai struktur fotosintesis pada laminanya. Daun terdiri atas sistem 
kulit, sistem vascular, dan sistem jaringan dasar. Karena daun 
umumnya mengalami pertumbuhan sekunder maka epidermis tetap 
sebagai penyusun sistem kulit.30 

  

                                                             
30 Alfi Darwis, Anatomi Daun, 
http://darwisbiosfer.blogspot.co.id/2011/11/anatomi-daun.html akses 25 
Nov 2015 

http://darwisbiosfer.blogspot.co.id/2011/11/anatomi-daun.html
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Gambar 1. 22 Lapisan daun 

(Sumber : https://www.pelajaran.co.id/2019/03/daun.html) 

Umumnya ada sua tipe daun, yaitu  

a. Daun dorsiventral atau bifasial umumnya pada Dikotil 

b. Daun isobilatelar disebut juga isolateral atau ekuifasial umumnya 
pada Tumbuhan Monokotil. 

Daun dorsiventral biasanya tubuh dalam arah horizontal dengan 
permukaan atas dan bawah yang berbeda, permukaan atas 
memperoleh penyinaran yang lebih kuat dibanding permukaan 
bawah. Sebagian besar daun dikotil dorsiventral. 

a. Epidermis atas terdiri dari satu lapis sel, berbentuk persegi, 
dinding terluarnya ditutupi oleh kutikula, dan tidak mengandung 
kloroplas. Beberapa stomata, jika ada, dapat ditemui pada 
epidermis atas. 

b. Mesofil Palisade. Terletak persis di bawah epidermis atas dan 
terdiri dari satu atau lebih lapisan yang agak sempit, sel – sel 
berdinding tipis yang sangat berdekatan, sel – sel persegi 
memanjang ke arah epidermis. Masing – masing sel terdiri dari 
banyak kloroplas. Ada system yang telah terbentuk dari ruang 
antar sel melalui jaringan ini. 

c. Mesofil Bunga Karang (Spongy mesophyll). Terdiri dari sel 
berdinding tipis, longgar, bentuk tidak teratur, dimana banyak 
ruang antar sel. Kloroplas ada di sel – sel ini, tapi dalam jumlah 
yang lebih sedikit dibandingkan dengan sel palisade. 
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d. Epidermis bawah, serupa dalam struktur permukaan atas, tapi 
memiliki banyak stomata. Tiap pori stomata terbuka ke arah 
ruang antar sel besar yang disebut ruang substomata atau cavity. 

e. Sistem vaskular. Potongan ke arah daerah midrib menunjukkan 
bentuk xylem seperti bulan sabit ke arah permukaan atas daun 
dan floem ke arah permukaan bawah. Di atas dan di bawah 
benang vaskuler di sebelah epidermis atas dan bawah, jaringan 
mesofil digantikan oleh sel – sel kolenkim yang meningkatkan 
kekuatan mekanis daun. 

Daun isobilateral menggantung vertikal sehingga kedua permukaan 
daun menerima sinar matahari langsung dengan jumlah yang 
seimbang. Daun isobilateral mempunyai struktur yang seragam pada 
permukaan atas dan bawah. Sangat sedikit tumbuhan dikotil dan 
sebagian besar tumbuhan Monokotil mempunyai daun isobilateral. 

Daun terdiri atas sistem jaringan dermal (yaitu epidermis), 
jaringan pembuluh dan jaringan dasar (menempati daerah mesofil). 
Daun umumnya tidak memepunyai pertumbuhan sekunder. Kadang 
hanya terdapat sedikit dalam tangkai daun dan dalam tulang daun 
yang besar, epidermis pada daun tetap sebagai sistem jaringan dermal. 
Pada sisik tunas dapat terbentuk periderm.31 

 
2. Fungsi daun 

Daun mempunyai fungsi: 
1. Tempat Pembuatan Makanan (Fotosintesis). Daun berguna 

sebagai dapur tumbuhan. Di dalam daun terjadi proses 
pembuatan makanan (pemasakan makanan). Makanan ini 
digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan 
jika lebih disimpan. Tempat terjadinya fotosintesis pada 
tumbuhan dikotil, terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim 
palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis 
terjadi pada jaringan spons. 

2. Sebagai organ pernapasan (Respirasi). Di permukaan daun 
terdapat mulut daun (stomata). Melalui stomata inilah, 
pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbondioksida dari 
udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang 

                                                             
31 Ibid., 
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menyebabkan kamu merasa nyaman saat berada di bawah pohon 
pada siang hari. 

3. Tempat terjadinya transpirasi. Tidak semua air yang diserap akar 
dipakai oleh tumbuhan.Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat 
menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. 

4. Tempat terjadinya gutasi. Sebagian air yang tidak digunakan 
dibuang melalui mulut daun, dalam bentuk uap air.Pada malam 
hari, kelebihan air dikeluarkan melalui sel-sel pucuk daun. Proses 
ini disebut gutasi. 

5. Alat perkembangbiakkan vegetatif. Bagi manusia, daun dapat 
digunakan sebagai bahan makanan, contohnya daun pepaya dan 
singkong; obat-obatan, contohnya daun jeruk dan jambu biji; 
rempah-rempah, contohnya daun salam jeruk.32 
 

3. Morfologi dan Bagian-bagian Daun 

Daun angiospermae amat beragam struktur anatomi dan 
morfologinya. Pada sebagian besar angiospermae dapat dibedakan 
dasar daun, tangkai daun,dan helai daun. Bentuk, struktur, dan 
ukuran ketiga bagian tersebut berguna dalam menetukan klasifikasi 
daun.  

Dasar daun dikotil sering terdapat tonjolan yang disebut daun 
penumpu atau spatula.Pasokan jaringan pembuluh bagi spatula 
diperoleh dari jalan daun.Kadang-kadang spatula berwarna hijau dan 
berfungsi sebagai pelindung.Pada kebanyakan monokotil dan 
beberapa dikotil, spitula tumbuh mengelilingi batang menjadi pelepah 
yang mengelilingi batang. 

Pada graminae, di tempat pertemuan antara pelepah dengan helai 
daun terdapat tonjolan tipis, bening, dan berambut, dinamakan ligula. 
Pada beberapa palmae, seperti enau,ligula amat besar, berbentuk 
tabung yang menyelubungi daun muda yang belum kokoh. Biasanya 
ada hubungan antara anatomi buku dan spatula pada dikotil atau 
pelepah pada monokotil. 

Kebanyakan tumbuhan yang memiliki buku (nodus) trilakuna 
juga memiliki stipula, sedangkan yang bukunya bersifat multilakuna 
memiliki dasar daun berupa pelepah. 

Daun terbagi menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Pada 
daun majemuk terdapat sejumlah anak daun yang melekat pada 

                                                             
32 Ibid., 
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tangkai daun atau panjangnnya.Sumbu bersama seperti itu disebut 
rakis. Jika anak daun muncul disisi lateral dari rakis, daun disebut 
majemuk bersirip, dan kalau semua anak daun muncul diujung rakis 
yang amat pendek sehingga dapat dikatakan melekat di ujung tangkai 
daun bersama, maka daun seperti itu disebut daun majemuk menjari.  

a. Bagian-Bagian Daun. Daun sempurna tersusun dari tiga bagian: 
pelepah, tangkai (petiolus), dan helai daun. Pelepah daun atau upih 
daun (vagina), yaitu bagian daun yang memeluk batang dan 
mendudukkan daun pada batang. Tangkai daun (petiole), yaitu 
bagian daun yang pada umumnya berbentuk silinder dan 
menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Helai 
(lamina), yaitu bagian daun yang berbentuk pipih dorso-ventral serta 
berguna untuk fotosinthesa. Pangkal tangkai daun pada golongan 
tumbuhan tertentu dapat memiliki pengikut daun atau pelengkap 
daun, dapat bersifat persistent atau mudah gugur, dapat berupa 
daun penumpu (stipula), terdapat di pangkal tangkai daun, dan 
berdasarkan pada tataletaknya dibedakan: 

b. Daun penumpu bebas (liberae) 
c. Dua daun penumpu melekat di kanan-kiri pangkal tangkai daun 

(adnate) 
d. Daun penumpu di ketiak (axillaris; intrapetiolaris) 
e. Daun penumpu berlawanan (opposita; antidroma),  
f. Daun penumpu berilangan (interpetiolaris).  

Pengikut daun dapat berupa selaput bumbung (orchrea) yang 
merupakan pelmdung kuncup, membalut batang, misalnya pada 
tumbuhan anggota suku Polygonaceae, dan lidah daun (ligula) 
merupakan tonjolan di ujung upih daun, dan berguna untuk 
melindungi kuncup dan air, misalnya pada semua jenis anggota suku 
Poaceae (Gramineae).33 

 
4. Stipula dan Karakteristiknya 

Stipula merupakan dua helai daun kecil dekat pangkal tangkai 
daun yang berfungsi untuk melindungi kuncup yang masih muda. 
Pada kacang kapri (Pisum sativum) daun penumpu itu besar dan lebar 
sementara pada pohon nangka (Artocarpus integra) daun penumpunya 
mudah gugur, tetapi pada mawar (Rosa sp) tinggal lama dan baru 
gugur bersama-sama daunnya. 

                                                             
33 Hapsari, Struktur Anatomi daun dan Fungsinya. 2015 
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Gambar 1. 23 Daun 

(Sumber : 
https://torajafarmer.wordpress.com/2018/07/30/morfolo
gi-daun-5-organ-pelengkap-pada-daun-stipula-ocrea-dan-

ligula/) 

Menurut letaknya, daun penumpu dapat dibedakan atas:  
a. Free lateral : stipula yang bebas (stipulae liberae), terdapat di kanan 

kiri pangkal tangkai daun, misalnya pada Kacang Tanah (Arachis 
hypogaea), Bunga Kembang Sepatu (Hibiscus rosasinensis),  

b. Adnatus : stipula yang melekat pada kanan kiri pangkal tangkai 
daun (stipulae adnatae), misalnya pada Mawar (Rosa sp). 

c. Intrapetiola : stipula yang berlekatan menjadi satu dan terdapat di 
dalam ketiak daun (stipula axillaries atau stipula intrapetiolaris). 
misalnya pada Gardenia, 

d. Stipula yang berlekatan menjadi satu, berhadapan dengan tangkai 
daun dan biasanya agak lebar hingga melingkari batang (stipula 
petiolo opposite atau stipula antidroma), 

e. Interpetiole : stipula yang berlekatan dan terdapat diantara dua 
tangkai daun seperti pada tumbuhan yang pada buku-buku 
batangnya mempunyai dua daun yang duduk berhadapan, 
misalnya pada Mengkudu (Morinda citrifolia). Daun penumpu 
yang demikian dinamakan daun penumpu antar tangkai (stipula 
interpetiolaris) 

f. Spiny (berduri) : stipula modifikasi menjadi duri, misalnya pada 
Zizyphus dan Acacia. 

g. Scaly (bersisik) : stipula yang kering, kecil dan menyerupai kertas, 
misalnya pada Desmodium. 

h. Tendrillar : stipula yang termodifikasi menjadi seperti sulur, 
misalnya pada Smilax. 
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5. Tata Letak Daun Pada Batang Atau Duduk Daun 

Tata letak daun yaitu mengikuti aturan mengenai letak daun pada 
batang. Berdasarkan jumlah daun setiap buku maka duduk daun 
dikatakan:  

1. Duduk daun tersebar (sparsa) 
2. Duduk daun berhadapan (opposite) 
3. Bersilang-berhadapan (decusate) 
4. Duduk daun berkarang (vertillate).  

Tumbuhan memiliki batang dengan ruas pendek memiliki 
duduk daun yang berjejal di ujung batang (roset batang) misalnya 
Kelapa (Cocos nucfera), atau di pangkal batang (roset akar). 

6. Daun Tunggal 
Daun tumbuhan dapat lengkap atau tidak lengkap, bagi 

daun yang lengkap dipersyaratkan memiliki bagian upih daun, 
tangkai daun, dan helaian daun. Daun yang tidak lengkap, adalah 
daun yang tidak memiliki salah sam atau dua bagian utama, dapat 
memiliki kenampakan sebagai: 
1. Daun bertangkai; adalah daun yang hanya memiliki bagian 

tangkai dan helaian daun 
2. Daun berupih; adalah daun yang hanya memiliki bagian upih dan 

helaian daun 
3. Daun duduk (sessile); adalah daun yang hanya memihki helaian 

daun saja, dan daun duduk memiliki tipe yang duduk tatapi 
pangkal helaian memeluk batang disebut duduk memeluk batang 
(amplexicaulis) 

4. Daun semu (filodia); adalah daun yang berkembang dan tangkai 
daun yang melebar. 

 
Gambar 1. 24 Skema daun lengkap 

(Sumber : 
http://arifdwisatrio1.blogspot.com/2017/07/morfologi-

tumbuhan-folium.html) 
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7. Daun Majemuk 
Daun majemuk berbeda dengan daun tunggal apabila dilihat 

dari beberapa aspek antara lain seperti tata letak kuncup batang, 
jumlah helaian daun, cabang tangkai daun, pertumbuhan, dan 
gugurnya daun (umur daun). 
 Di bawah ini tabel tentang perbedaan daun tunggal dan majemuk. 

Daun majemuk disusun oleh bagian-bagian yang terdiri atas:  
a. Tangkai induk (rachis) merupakan aksis pokok yang di ketiak 

pangkal daunnya dijumpai adanya kuncup  
b. Ruas cabang (rachilla) merupakan percabangan lanjutan dari aksis 

pokok, dapat dibedakan berdasarkan urutan yaitu ruas cabang 
tingkat 1 (rachiolla),ruas cabang tmgkat 2 (rachiololus), dan 
seterusnya. Pada bagian ini kemudian ditumbuhi oleh anak daun 
(foliole) 

c. Tangkai anak daun (petiolole) adalah tangkai pendukung helaian 
daun anak daun setara dengan daun tunggal  

d. Helaian anak daun (foliolum). 
Berdasarkan susunan dari anak daunnya, daun majemuk dapat 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu:  
a. Daun majemuk menyirip (pinnatus); anak daun tersusun di kanan-

kiri aksis dengan susunan seperti sirip ikan 
b. Daun majemuk menjari (palmatus) anak daun tumbuh pada ujung 

aksis secara radial, membentuk susunan seperti jari 
c. Daun majemuk bangun kaki (pedatus); anak daun anterior 

tersusun menjari, tetapi dua anak daun posterior tumbuh pada 
tangkai anak daun sebelumnya. 

 
8. Daun Majemuk Menyirip 

Daun majemuk menyirip dapat hanya memiliki satu helaian 
anak daun, yang pangkal tangkainya bersendi terhadap aksis 
pokoknya, disebut daun majemuk menyirip beranak daun satu 
(unifoliolate), misalnya daun jeruk (Citrus aurantfolia; (Rutaceae), dan 
Daun Melati (Jasminum sambac; Olaceae).  

Daun majemuk menyirip berdasarkan posisi anak daun 
ujung dibedakan menjadi:   
1. Daun majemuk genap (abruptepinnate) karena terdapat sepasang 

anak daun berhadapan di ujung aksis baik jumlah anak daun 
genap atau ganjil. 
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2. Daun majemuk menyirip gasal (imparipinnate) karena hanya ada 
satu anak daun di ujung aksis, baik jumlah anak daunnya genap 
atau ganjil. 

Berdasarkan pada posisi anak daunnya terhadap aksis pokok, daun 
majemuk menyirip dapat dibedakan menjadi:  
1. Daun majemuk menyirip berpasangan, pasangan anak daun 

berhadapan pada aksis pokok 
2. Daun majemuk berseling; anak daun tidak berpasangan dan 

berhadapan, tetapi berseling pada aksis pokok 
3. Daun mejemuk menyirip berselangseling (interuptepinnate); anak 

daun berpasangan dengan posisi berhadapan, tetapi setiap 
pasangan memiliki ukuran yang berbeda. 

 
9. Daun Majemuk Ganda Atau Rangkap 

Adalah daun majemuk yang ruas cabangnya (rachis) 
bertingkat, dan anak daun duduk pada ruas cabang tingkat tertentu. 
Daun majemuk menyirip apabila anak daun duduk pada ruas 
cabang tingkat satu (rachilla), maka disebut daun majemuk menyirip 
ganda dua, misalnya Daun Lamtoro (Leucaena glauca), dan bila anak 
daun duduk pada ruas cabang tingkat dua (rachiolla) disebut daun 
majemuk menyirip ganda tiga. 
 

10. Daun Majemuk Menjari 
Daun majemuk menyirip dibedakan berdasarkan pada 

jumlah anak daun, yaitu daun majemuk menyirip beranak daun:  
a. Dua (bifoliate) 
b. Tiga (trifoliate) 
c. Lima (quinquefoliate) 
d. Tujuh (septemfoliate) 
e. Banyak (polyfoliate).  

Kondisi ganda pada daun majemuk menjari terdapat pada 
jenis tumbuhan Aquilegia vulgaris, yang bersifat ganda dua (biternatus). 

 
11. Macam-macam Daun 

a. Daun Dikotil. Tumbuhan berbiji belah atau tumbuhan berkeping 
biji dua adalah segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki 
ciri khas yang sama dengan memiliki sepasang daun lembaga 
(kotiledon:daun yang terbentuk pada embrio) berbentuk sejak 
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dalam tahap biji sehingga biji sebagian besar anggotanya bersifat 
mudah terbelah dua. 

Umumnya daun dikotil herbamesofilnya tidak 
berdiferensiasi, jaringan palisade tidak ada atau 
perkembangannya sedikit, volume antar selnya besar, daunnya 
tipis, epidermis berkutikula tipis, stomata sejajar epidermis atau 
agak menonjol.  

Jaringan penguat pada daun dikotil adalah kolenkim atau 
skelenkima dan jaringan pembuluh juga merupakan jaringan 
penyokong dari helai daun. Kolenkima terdapat sepanjang tulang 
daun yang besar dibagian atas dan bagian bawahnya serta 
dibagian xylem dan floem yang tak berfungsi untuk penghantar. 
Sklerenkim terdapat dalam bentuk seludang pembuluh atau 
sklereida dalam mesofil. 
1) Epidermis. Permukaan atas dan bawah daun tertutup oleh 

satu lapis epidermis. Dinding luar epidermis biasanya tebal, 
dan dilapisi substansi berlilin yang disebut kutin. Permukaan 
luar epidermis sering dilapisi kutikula tipis atau tebal. Lapisan 
kutikula ini tersusun dari kitin. Akibat dinding luar epidermis 
tebal dan berkutin, air tidak dapat melewatinya dengan cepat 
dan transpirasi dari permukaan epidermis sangat berkurang, 
hanya sedikit air yang menguap melalui transparasi.Pada daun 
dikotil yang lebar, stomata terletak secara acak. sejajar dengan 
sumbu panjang daun. 

2) Jaringan mesofil. Jaringan mesofil terletak di antara epidermis 
atas dan epidermis bawah dan diantara tulang-tulang daun 
terdiri atas parenkima berdinding tipis.Jaringan ini 
membangun bagian utama dalam daun. Umumnya mesofil 
berdiferensiasi menjadi dua tipe yaitu, parenkim palisade atau 
jaringan palisade dan parenkim sponsa atau jaringan sponsa. 

3) Penguat daun. Ibu tulang daun dan tulang cabang berfungsi 
untuk memperkuat daun. Jaringan-jaringan penting yang 
memberi kekuatan mekanik terhadap daun adalan kolenkim 
dan sklerenkim, parenkim turgid dan xylem berkayu. 

4) Sistem pengangkut. Jaringan yang membangun sistem 
pengangkut terletak di dekat atau di pusat ibu tulang daun. 
Sel-sel parenkima sistem pengangkut biasanya terdapat di 
pusat lingkaran. Bagian lingkaran tersusun dari xylem (ke arah 
permukaan atas) yang tersusun dari trakea, trakeida, serabut 
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kayu dan parenkima kayu. Xylem berfungsi menyalurkan air, 
bahan makanan mentah dan juga member kekuatan mekanik 
pada daun.Sedangkan floem terdiri atas bulu tapis, sel 
pengiring dan parenkima floem. Floem berfungsi dalam 
translokasi bahan makanan siap (hasil fotosintesis) dari 
mesofil daun. 

5) Tulang daun. Struktur tulang daun yang besar kurang lebih 
sama dengan ibu tulang daun. Tulang daun melintas dari 
pangkal helaian daun menuju keujung atau tepi daun, tulang 
daun mengalami penurunan ukuran dan strukturnya 
sederhana. 

6) Selubung berkas pengangkut. Pada tumbuhan dikotil 
selubung berkas pengangkut disebut juga sebagai parenkima 
pembatas (border parenchyma). Selubung berkas pengangkut 
daun dikotil biasanya terdiri atas sel-sel memanjang sejajar 
dengan jalur berkas vascular dan mempunyai dinding yang 
setipis dengan dinding mesofil di dekatnya. Contoh 
tumbuhan dikotil adalah Kacang Tanah. 

b. Daun Monokotil 
Tumbuhan berkeping biji tunggal (atau monokotil) adalah 

salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang 
bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga.  

Daun tumbuhan monokotil beragam dalam bangun dan 
struktur, dan beberapa mirip dengan daun dikotil.daun monokotil 
terdiri atas tangkaian dan helaian daun , namun kebanyakan 
berdiferensiasi menjadi helaian dan pelepah, dan helaiannya berupa 
relatif sempit. Secara tipikal tulang daun sejajar. 
1) Epidermis. Epidermis terdapat pada permukaan atas dan bawah 

daun.Lapisan epidermis uniseriat dan tersusun dari sel-sel 
bangun bulat telur.Dinding luar sel epidermis mengalami 
kutikularisasi.Epidermis atas mudah ditentukan karena pada sel 
epidermis atas terdapat sel kipas dan xylem lebih dekat dengan 
epidermis atas.Stomata terdapat pada kedua lapisan 
epidermis.Pada daun memanjang dan ramping yang khas pada 
monokotil dan tumbuhan berkonus, stomata tersusun. 

2) Mesofil. Mesofil tidak berdiferensiasi menjadi parenkima 
palisade dan sponsa, daun isobilateral, mesofil tersusun dari sel-
sel mengandung kloroplas, bentuk isodiametris, berdinding tipis 
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teratur rapat, dalam mesofil ruang-ruang antar sel berkembang 
dengan baik. 

3) Berkas vascular. Berkas vaskular kolateral tertutup seperti yang 
terdapat pada batang monokotil.Kebanyakan berkas vaskular 
berukuran kecil, namun berkas vaskular yang cukup besar juga 
terdapat pada interval yang teratur. Di dalam berkas vascular, 
xylem ke arah permukaan atas sedangkan floem kea rah 
permukaan bawah daun.Biasanya berkas vascular diselubungi 
oleh selubung berkas pengangkut yang tersusun dari sel-sel 
parenkim berdinding tipis. 

 
12. Tata Letak Daun Pada Batang  

Daun melekat pada bagian batang yang dinamakan buku-
buku (node), sedangkan di antara dua buku-buku batang terdapat 
ruas (internode).Pada tanaman bambu, kita dengan mudah 
membedakan bagian ruas dan buku-buku batang karena bagian ruas 
bambu berongga, sedangkan bagian buku-bukunya rapat. Pada 
tanaman lain, misalnya singkong (Manihot utilissima) kita dapat 
mengenali bagian buku-buku batang karena bagian ini agak 
membengkak dibanding dengan bagian ruasnya. Jika Anda 
memperhatikan bagian buku-buku pada batang, terlihat adanya 
keragaman dalam jumlah daun yang melekat pada bagian buku 
tersebut. 

a. Pada tanaman Padi (Oryza sativa L.), Rumput Teki (Cyperus 
rotundus), maupun Mangga (Mangifera indica), tampak bahwa pada 
setiap bukubuku batang terdapat satu daun.Tata letak daun yang 
demikian dinamakan tersebar (alternate). 

b. Pada tanaman Bunga Soka (Ixora sp), Manggis (Garsinia 
mangostana) terdapat dua daun yang berpasangan/berhadapan 
dalam setiap bukubukunya. Tata letak daun yang demikian, 
disebut berhadapan (opposite). 

c. Pada tanaman Bunga Alamanda (Allamanda cathartica) terdapat 
tiga daun atau lebih maka tata letak daun demikian, disebut 
berkarang (whorled)  Meskipun letak daunnya tersebar jika kita 
perhatikan secara saksama maka terdapat adanya keteraturan.  

Pada tanaman padi, daun yang melekat pada bagian buku 
hanya mengarah pada dua sisi.Jika daun ke-1 mengarah ke kanan 
maka daun ke-2 mengarah ke kiri.Selanjutnya daun ke-3 mengarah 
ke kanan, dan daun ke-4 mengarah lagi ke kiri, dan seterusnya. 
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Daun ke-1 dan daun ke-3 letaknya sejajar, pada sumbu proyeksi 
daun yang sama (sumbu I, mengarah ke kanan), sedangkan daun ke-
2 dan daun ke-4 terletak pada sumbu proyeksi lainnya (sumbu II, 
mengarah ke kiri). Jadi, pada tanaman padi hanya terdapat dua 
sumbu proyeksi daun.Pada rumput teki juga terdapat keteraturan 
dalam penyusunan tata letak daun.Daun ke-1 terdapat pada sumbu I 
proyeksi daun, daun ke-2 terdapat pada sumbu II proyeksi daun, 
dan daun ke-3 terdapat pada sumbu III proyeksi daun.Selanjutnya 
daun ke-4 terdapat pada sumbu I, daun ke-5 pada sumbu II, dan 
daun ke-6 pada sumbu III. 

Garis vertikal yang merupakan sumbu proyeksi daun 
tersebut dinamakan ortostik.Pada jagung terdapat 2 buah, 
sedangkan pada rumput teki terdapat 3 buah. Apabila daun ke-1 
dihubungkan dengan daun ke-2, dan seterusnya maka akan 
membentuk garis spiral yang akan melingkari batang. Garis ini 
dinamakan spiral genetik. Garis spiral genetik ini akan membentuk 
lingkaran. Jika kita urutkan garis spiral genetik tersebut dari daun 
yang ke-1 menuju daun yang lebih muda di atasnya maka suatu saat 
akan kita jumpai daun yang letaknya satu sumbu (satu ortostik) 
dengan daun yang ke-1. Pada tanaman padi, daun ke-1 dan daun ke 
-3 terdapat pada satu garis ortostik dan 

Spiral genetik membentuk satu lingkaran. Perbandingan 
jumlah lingkaran spiral genetik dan jumlah garis ortostik hingga 
mencapai daun terdekat yang terdapat pada garis ortostik yang sama 
pada tanaman padi = ½. Dapat dikatakan bahwa tata letak daun 
pada padi (disebut juga filotaksis) adalah ½.Pada rumput teki, daun 
ke-1 terdapat pada satu garis ortostik dengan daun ke-4. Antara 
daun ke-1 hingga daun ke-4 membentuk garis spiral genetik satu 
lingkaran.  

Dengan demikian, pada rumput teki terdapat perbandingan 
jumlah lingkaran spiral genetik dengan jumlah garis ortostik pada 
daun yang terdekat dalam satu garis ortostik adalah 13 . Jadi, 
filotaksis pada rumput teki adalah 13 .  Tata letak daun tersebut 
ternyata membentuk suatu deret Fibonacci. Angka dalam deret 
Fibonacci tersebut adalah ½, 13 , 3 5 2 5 8 13 , dan seterusnya. 
Suku ke-3 deret ini, yaitu 25 diperoleh dari: pembilang suku ketiga 
= pembilang suku pertama ditambah pembilang suku kedua 
(pembilang suku ketiga, yaitu 2 = 1 + 1). Penyebut suku ketiga = 
penyebut suku pertama ditambah dengan penyebut suku kedua 
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(penyebut suku ketiga, yaitu 5 = 2 + 3). Demikian juga pada suku 
ke empat (yaitu 38 diperoleh dari (1+2)/(3+5), dst. Jika angka 
pecahan yang ada pada deret Fibonacci tersebut dikalikan 360o 
maka akan diperoleh sudut divergensi. Sudut divergensi merupakan 
sudut antara dua daun yang berurutan jika diproyeksikan ke bidang 
datar.Sudut ini merupakan sudut di antara dua garis ortostik 
daundaun yang letaknya berurutan. 

Untuk memperjelas tata letak daun ini, cobalah Anda 
pelajari Bagan Tata Letak Daun dan diagramnya, seperti yang 
terdapat berikut ini.1. Bagan Tata Letak Daun Dalam bagan berikut 
ini batang tumbuhan digambarkan berbentuk bulat panjang, seperti 
pipa.Garis ortostik yang merupakan garis sumbu proyeksi daun 
digambarkan dengan garis membujur berwarna merah, sedangkan 
spiral genetik digambarkan dengan garis biru.Garis putus-putus 
menggambarkan bahwa garis tersebut terdapat di bagian belakang 
batang. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. merupakan nomor daun 
secara berurutan dari bawah ke atas. 
 

13. Jaringan Penyusun Daun 
a. Parenkim Palisade 

Sel parenkim palisade memanjang dan pada penampang 
melintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam 
deretan. Pada tumbuhan tertentu, sel palisade berbeda bentuknya. 
Pada Lilium terdapat lobus besar pada sel palisade dan tampak 
bercabang. 

Sel palisade terdapat di bawah epidermis unilateral (selapis) 
atau multilateral (berlapis banyak).Seringkali terdapat hipodermis di 
antara epidermis dan jaringan palisade. Sel parenkim palisade 
tersusun atas satu atau lebih lapisan. Apabila tersusun lebih dari satu 
lapisan, panjang sel pada tiap lapisan atau sama, atau malah semakin 
ke tengah semakin pendek. Jaringan palisade biasanya terdapat pada 
permukaan abaksial daun. Meskipun jaringan palisade tampak lebih 
rapat, sisi panjang selnya saling terpisah sehingga udara dalam ruang 
antarsel tetap mencapai sisi panjang; kloroplas pada sitoplasma 
melekat di tepi dinding sel itu. Hal tersebut mengakibatkan proses 
fotosintesis dapat berlangsung efesien. 

Pada Thymelaea hirsuta, sel parenkim palisade terdapat pada 
permukaan abaksial daun.Pada daun tumbuhan xerofit, misalnya 
pada Atriplex portulacoides, parenkim palisade terdapat pada kedua 
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sisi daun. Daun yang mempunyai parenkim palisade pada kedua sisi 
(abaksial dan adaksial) disebut isolateral atau isobilateral sedangkan 
apabila jaringan palisade tersebut hanya pada bagian adaksial 
disebut dengan bifasial atau dorsiventral. 
b. Parenkim Spons 

Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak teratur 
bentuknya.Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-
macam.Kekhususannya adalah adanya lobus (rongga) yang terdapat 
antara sel satu dan lainnya. Membedakan antara sel parenkim 
palisade dengan parenkim spons tidaklah selalu mudah, khususnya 
apabila parenkim palisade terdiri atas beberapa lapisan. Alasannya 
adalah apabila palisade terdiri atas beberapa lapisan, biasanya lapisan 
paling dalam sangat mirip dengan parenkim spons yang ada di 
dekatnya. 

Pada tumbuhan tertentu, seperti pada Zea dan banyak 
rumput-rumputan lainnya, bentuk sel mesofil lebih kurang sama. 
Bahkan pada Eucalyptus dan Atriplex, sukar untuk membedakan 
antara kedua tipe parenkim.Pada jaringan spons ini terdapat jarak 
atau ruang antar sel. Ciri khas jaringan spons adalah adanya 
lekukan-lekukan yang menjadi penghubung antar sel. 

Pada daun dengan kedua macam mesofil, kloroplas paling 
banyak terdapat dalam jaringan palisade. Tempat serta susunan 
kloroplas pada sel tiang memungkinkan penggunaan cahaya secara 
maksimum. Faktor lain yang meningkatkan efesiensi fotosintesis 
adalah sistem ruang antarsel dalam mesofil yang luas, yang 
memudahkan pertukaran gas dengan cepat. Susunan sel di dalam 
mesofil memungkinkan daerah permukaan sel yang mendapat sinar 
dan langsung berhubungan dengan udara menjadi lebih luas. 
Seluruh daerah permukaan ini disebut ―daerah permukaan dalam 
daun‖ dan ―daerah permukaan luar daun‖. 
c. Jaringan Pembuluh 

Jaringan pembuluh terletak pada jaringan spons.Jaringan 
pembuluh pada daun merupakan kelanjutan dari jaringan pembuluh 
pada batang. Ada dua jenis pembuluh yaitu : 
1. Pembuluh Kayu (xylem) yang berperan untuk mengangkut air 

dan mineral yang diserap akar dari tanah menuju daun. 
2. Pembuluh Tapis (floem) yang berperan untuk mengangkut hasil 

fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. 
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Sistem jaringan pembuluh tersebar di seluruh helai daun dan 
dengan demikian menunjukkan adanya hubungan ruang yang erat 
dengan mesofil.Jaringan pembuluh membentuk sistem yang saling 
berkaitan, dan terletak dalam bidang median, sejajar dengan 
permukaan daun.Berkas pembuluh dalam daun biasanya disebut 
dengan tulang daun dan sistemnya adalah sistem tulang 
daun.Terdapat dua macam pola yakni sistem tulang daun jala dan 
sistem tulang daun sejajar.Sistem tulang daun jala merupakan sistem 
bercabang.Pada sistem ini, tulang daun lebih halus, secara bertahap 
dibentuk sebagai cabang dari tulang daun yang tebal. 

Sedangkan istilah sejajar bagi jalannya berkas pembuluh 
dalam sistem tulang daun sejajar hanyalah sebagai pendekatan saja, 
oleh karena berdasar atas ujung dan pangkal daun semua berkas itu 
akan bertemu di satu titik. Di antara berkas sejajar itu tampak 
cabang halus yang berpola jala dan menghubungkan semua berkas 
sejajar itu.Pola jala umumnya ditemukan pada daun dikotil dan pola 
sejajar pada daun monokotil. 

Kemudian apabila pertulangan daunnya menyirip, tulang 
daun terbesar melewati bagian tengah daun dan membentuk ibu 
tulang daun, dan dari sini bercabang menjadi tulang daun yang lebih 
kecil.Bagian helai daun yang dilalui ibu tulang daun atau cabang 
yang besar adalah bagian yang lebih tebal dan menunjukkan 
gambaran seperti rusuk pada sisi abaksial.Rusuk ini dibentuk oleh 
jaringan parenkim yang miskin kloroplas dan jaringan 
penyokongnya kolenkim.Oleh karena itu, tulang daun yang besar 
tidak mempunyai kontak langsung dengan mesofil. 

Sedangkan pada tulang daun yang kecil biasanya 
membentuk jaring-jaring yang sangat beragam bentuk dan 
ukurannya, serta membagi daerah mesofil. Daerah yang paling kecil 
yang dibatasi cabang paling halus disebut aerola, yang biasanya 
berisi ujung tulang daun yang buntu dalam mesofil. 

Kebanyaan kasus yang ditemukan, susunan jaringan 
pembuluh pada ibu tulang daun mirip dengan pada tangkai daun. 
Tulang daun yang besar dalam daun dikotil mungkin terdiri atas 
jaringan primer dan sekunder, sedangkan tulang daun yang paling 
kecil hanya terdiri atas jaringan primer. Pada tulang daun yang besar 
biasanya berisi pembuluh, sedangkan pada tulang daun yang kecil, 
sel parenkim kontak atau berhubungan langsung dengan unsur 
pembuluh dan unsur trakea membentuk sel transfer. 
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d. Jaringan Penyokong Daun 
Epidermis daun memiliki struktur yang padat dan diperkuat 

oleh kutikula sebagai pelindung. Dinding selnya seringkali tebal atau 
banyak mengandung silika dan memberikan sokongan pada helai 
daun. Jaringan penyokong lainnya adalah kolenkim.  

Pada daun Dikotil, kolenkim sering ditemukan di dekat ibu 
tulang daun, di bawah epidermis dan juga di tepi daun. Selain 
kolenkim, pada mesofil daun Dikotil juga ditemukan skelrida. 
Tulang daun berukuran besar atau sedang, dikelilingi oleh 
sekelompok serabut. 

Pada kebanyakan daun monokotil berkas pengangkut 
dikelilingi oleh serabut pada satu atau dua sisi berkas pengangkut, 
dan berhubungan ke epidermis. 

 
14. Perkembangan Helai Daun 

Secara umum perkembangan daun dimulai dari tahap permulaan 
(inisiasi), diferensiasi awal, perkembangan aksis daun, asal-usul helai 
daun, dan histogenesis jaringan helai daun. 

a. Tahap permulaan (Inisiasi). Inisiasi daun dimulai dengan 
pembelahan periklin dalam kelompok sel kecil sel pada sisi 
pucuk.Jumlah lapisan sel yang mulai membelah dan posisinya pada 
pucuk beragam pada tumbuhan yang berbeda.Primordia daun 
berasal dari lapisan dari lapisan paling luar pucuk batang. Pada 
semua tumbuhan Dikotil, pembelahan periklin yang pertama tidak 
terjadi pada sel lapisan permukaan, tetapi pada sel yang terletak 
satu ata dua lapisan dibawahnya. Lapisan permukaan diperluas 
dengan adanya pembelahan antiklin beberapa kali. Kasus yang 
paling sering terjadi, inisiasi dari primordia daun dimulai pada 
lapisan sel di bawah lapisan permukaan. Dalam hal ini lapisan sel 
tunika dan lapisan sel tetangganya dari korpus ikut serta dalam 
inisisiasi primordium yang berbeda. 

b. Diferensiasi Awal. Sebagai hasil kelanjutan pembelahan sel, 
primordium daun menonjol dari pucuk batang sebagai penyokong 
yang mempunyai bentuk papila kecil atau tonjolan. Penyokong 
daun terdiri atas lapisan protoderm dan untaian prokambium, 
yang tumbuh secara akropetal dan tidak seberapa jauh 
darikambium batang. 

c. Perkembangan Aksis Daun. Pada kebanyakan daun Dikotil dan 
Gymnospermae, perkembangan aksis daun mendahului helai 

http://syantrijayanti.blogspot.com/2013/03/makalah-anatomi-daun.html


Morfologi Tumbuhan | 63 

daun. Hasil perkembangan cepat dari primordia menjadi bentuk 
seperti kerucut yang runcing dengan sisi adaksialpipih (rata). 
Ujung kerucut inimerupakan sebagai meristem apikal. Pada 
tumbuhan tertentu, dari tahap awal perkembangan ketika 
primordium masih berukuran 1 mm, peningkatan atau 
perkembangan lebih lanjut akan terjadi karena pembelahan dan 
pemanjangan sel yang berjarak dari ujung primordium. 
Pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan interkalar. 

d. Asal usul Helai Daun. Selama pemanjangan awal dan penebalan 
aksis daun muda, sel bagian tepi adaksial terus membelah dengan 
cepat.Inisial pinggiran adalah sel lapisan paling luar pada tepi helai 
daun muda. Pada Angiospermae, biasanya inisial ini akan 
membelah hanya ke arah antiklin dan penambahan sel baru terjadi 
ke arah protoderm abaksial dan adaksial. Pada daun majemuk 
menjari dan menyirip, helai daun lateral berkembang dari 
meristem pinggiran adaksial dan aksis daun muda sebagai dua 
deretan papila. Pada tumbuhan lain, perkembangan helai daun ada 
yang terjadi secara akropetal ataupun bisepetal. 

e. Histogenesis Jaringan Helai Daun. Pertumbuhan pinggiran 
berlangsung terus-menerus lebih panjang dari pertumbuhan 
apikal, tetapi berhenti relatif awal. Setelah pertumbuhan pinggiran 
berhenti,pertumbuhan lebih lanjut darihelai daun dilakukan oleh 
pembelahan sel helai daun. Pembelahan secara antiklin 
membentuk lempeng meristem.Aktivitas lempeng meristem 
menghasilkan peningkatan daerah permukaan, tetapi tidak terjadi 
penebalan organ.Pada helai daun, sel meristem berlapis sehingga 
relatif mudah untuk melacak asal-usul epidermis, jaringan palisade 
dan spons, serta berkas pengangkut. 

Pertumbuhan daun ini dikendalikan oleh faktor genetis, tetapi 
juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar dan dalam. Faktor luar 
yang memengaruhi daun antara lain seperti pasokanair,nutrisi,panjang 
hari, dan intensitas sinar. 

J. BUNGA 

Bunga adalah penjelmaan suatu tunas (batang dan daun-daun) 
yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan 
tumbuhan, sehingga pada bunga ini dapat berlangsung penyerbukan 
dan pembuahan, dan akhirnya dapat dihasilkan alat-alat 
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perkembangbiakan.Bunga merupakan alat reproduksi Angiospermae, 
dibentuk oleh meristem ujung khusus yang berkembang dari ujung 
pucuk vegetatif setelah dirangsang oleh faktor internal dan eksternal 
untuk keperluan itu. Bunga yang mempunyai kelopak, mahkota, 
stamen dan putik disebut bunga lengkap. Namun kebanyakan bunga 
mempunyai struktur yang tidak lengkap misalnya tidak mempunyai 
salah satu alat kelamin atau keduanya. Bila hanya mempunyai alat 
kelamin jantan saja disebut bunga jantan dan sebaliknya bila hanya 
mempunyai alat kelamin betina saja disebut bunga betina (Sumardi, 
1996).  

Bunga (flos) atau kembang adalah struktur reproduksi seksual 
pada tumbuhan berbunga (divisio Magnoliophyta atau Angiospermae, 
"tumbuhan berbiji tertutup"). Pada bunga terdapat organ reproduksi 
(benang sari dan putik). Bunga secara sehari-hari juga dipakai untuk 
menyebut struktur yang secara botani disebut sebagai bunga majemuk 
atau inflorescence. Bunga majemuk adalah kumpulan bunga-bunga yang 
terkumpul dalam satu karangan. Dalam konteks ini, satuan bunga 
yang menyusun bunga majemuk disebut floret.  

Tumbuhan berbunga adalah kelompok terbesar tumbuhan yang 
hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, 
yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Bunga 
sebenarnya adalah modifikasi daun dan batang untuk mendukung 
sistem pembuahan tertutup. Sistem pembuahan tertutup (dikatakan 
tertutup karena bakal biji terlindung di dalam bakal buah atau ovarium) 
ini juga menjadi ciri khasnya yang lain. Ciri yang terakhir ini 
membedakannya dari kelompok tumbuhan berbiji yang lain: 
tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae.34 

 
1. Morfologi bunga  

Bunga terdiri atas suatu sumbu dan terdapat bagian-bagiannya 
yang lain. Bagian sumbu yang berupa ruas dan berakhir dengan bunga 
disebut tangkai bunga (pedicellus). Ujung distal tangkai bunga 
membengkak dan bagian ini disebut dasar bunga (receptaculum atau 
thalamus). Bagian-bagian bunga melekat pada dasar bunga. Pada 
umumnya bunga mempunyai empat tipe organ, bagian terluar berupa 
kelopak (calyx), terdiri atas daun-daun kelopak (sepala) biasanya 

                                                             
34 Juwita Ratnasari. Galeri Tanaman Hias Bunga. Swadaya. Jakarta: 2007 
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berwarna hijau. Disebelah dalam daun kelopak terdapat daun-daun 
tajuk (petala) yang mempunyai mahkota bunga(corolla) biasanya 
berwarna menyolok.  

Kedua bagian tersebut menyusun perhiasan bunga (perianthium), 
namaun kadang-kadang salah satu diantaranya tidak ada (tidak 
berkembang). Jika keduanya sama disebut tenda bunga (perigonium) 
yang tersusun oleh daun-daun tenda (tepala). Disebelah dalam 
perhiasan bunga terdapat benang benang sari (stamen) yang bersama-
sama menyusun alat-alat kelamin jantan (androecium) dan putik 
(pistillum) yang menyusun alat-alat kelamin betina (gynaecium), dan juga 
putik terdiri atas metamorphosis daun yang disebut daun-daun 
(cerpella). Benang sari terdiri atas tangkai sari (filamentum) yang pada 
ujungnya terdapat kepala sari (theca), masing-masing terdiri atas dua 
ruang kecil (loculus atau loculamentum). Dalam ruang sari terdapat 
serbuk sari (pollen). Pada putik terdapat bakal buah (ovarium), tangkai 
putik (stylus), dan kepala putik (stigma). 35 

 
2. Organ Sexsual Bunga  

Reproduksi merupakan proses (perkembangbiakan) atau aktivitas 
mahkluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dengan tujuan 
untuk melestarikan jenisnya mempertahankan kelangsungan hidup 
jenisnya agar tidak punah . Organisme bereproduksi melalui 2 Cara :  

1). Repoduksi aseksual (vegetatif) Adalah terbentuknya individu baru 
tanpa melakukan peleburan sel kelamin. 

2). Reproduksi seksual (generatif) Umumnya melibatkan persatuan sel 
kelamin (gamet) dari 2 individu yang berbeda jenis kelamin. 
Perkembangbiakan yang terjadi karena adanya peleburan antara 
dua sel yaitu sel kelamin jantan (sperma) dan sel kelamin betina 
(ovum) sehingga dihasilkan individu baru. Reproduksi generative 
pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan atau 
persaringan yang dilanjutkan dengan pembuahan.  

Pembuahan (fertilisasi) pada tumbuhan berbiji akan terjadi kalau 
didahului adanya proses penyerbukan (persarian/polenasi). Pada 
reproduksi generative terjadi persatuan dua macam gamet dari dua 
individu yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga terjadi percampuran 

                                                             
35 Kurniawan dkk, Perkembangan bunga Buah dan Keberhasilan Reproduksi Jenis Saga 
(L), Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. 2013. Vol. 10 No. 3, Hlm. 149 
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materi genetik yang memungkinkan terbentuknya individu baru 
dengan sifat baru. Pada organisme tingkat tinggi mempunyai dua 
macam gamet, gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau sel 
telur, kedua macam gamet tersebut dapat dibedakan baik dari bentuk, 
ukuran dan kelakuannya, kondisi gamet yang demikian disebut 
heterogamet. Peleburan dua macam gamet tersebut disebut singami. 
Peristiwa singami didahului dengan peristiwa fertilisasi (pembuahan) 
yaitu pertemuan sperma dengan sel telur. Pada organiseme sederhana 
tidak dapat dibedakan gamet jantan dan gamet betina karena 
keduanya sama, dan disebut isogamet. Bila salah satu lebih besar dari 
lainnya disebut anisogamet.  

 
3. Perkembangan Serbuk Sari  

a. Mikrosprogenesis  
Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan 

(sperma) yang berlangsung pada bunga yaitu di dalam serbuk sari 
bagian dari kepala sari (antenna) yang di dalamnya terdapat kantong 
serbuk sari atau mikrosporangium. Proses mikrosporogenesis 
berlangsung sebagai berikut: Sebuah sel induk mikrospora diploid 
(mikrosporosit) dalam antena membelah secara meiosis I dan 
menghasilkan sepasang sel haploid. Pada meiosis II menghasilkan 4 
mikrospora haploid (n) yang berkelompok membentuk tetrad.  

Setiap mikrospora akan mengalami kariokinesis (pembelahan 
inti), sehingga menghasilkan 2 inti yang haploid yaitu satu inti 
dinamakan inti saluran serbuk sari dan satu inti generatif. Inti 
generatif membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinesis dan 
terbentuklah 2 inti sperma (n) dan inti serbuk sari tidak membelah. 
Dengan demikian maka sebutir serbuk sari yang telah masak 
mengandung 3 inti yang haploid, yaitu serbuk inti saluran serbuk 
sari dan 2 buah inti sperma  

 
b. Mikrogametogenesis  

Setelah serbuk sari jatuh pada kepala putik, akan segera terjadi 
proses pembentukan gamet (mikrogametogenesis) pada serbuk sari 
tersebut. Gamet yang dimaksud disini adalah inti sel serbuk sari 
yang nantinya akan membuahi ovum dan inti kandung lembaga 
sekunder pada bakal biji. Pada mulanya sel serbuk sari hanya 
memiliki 1 inti sel saja yang terletak di tepi sel. Inti sel ini akan 
melakukan pembelahan untuk membentuk inti generatif dan inti 
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vegetatif. Inti generatif terletak di tepi sel, sedangkan inti generatif 
terletak di tengah sel tersebut. Inti generatif tersebut keudian 
membelah sekali lagi membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2, 
yang keduanya sering disebut dengan nama sperm cell.  

Proses pembuahan terjadi pada bakal biji tumbuhan. Serbuk sari 
yang jatuh pada kepala putik akan berkecambah membantuk buluh 
serbuk sari. Buluh serbuk sari seperti saluran kecil yang merupakan 
perpanjangan dari serbuk sari yang akan mencari jalan menuju bakal 
biji. Buluh serbuk sari menjadi tempat lewatnya inti sel serbuk sari 
untuk membuahi ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Inti 
vegetatif akan berberan sebagai penunjuk jalan bagi pergerakan 2 
inti generatif. Setelah mencapai bakal biji, inti generatif 1 akan 
membuahi ovum untuk membentuk zigot dan inti generatif 2 akan 
membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk 
endosperma. Zigot merupakan calon individu baru yang pertumbuhan 
awalnya berasal dari cadangan makanan yang terdapat pada 
endosperma.  

 
4. Bagian-Bagian Bunga  

1. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang 
berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi 
sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan 
ranting.  

2. Dasar bunga. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah yaitu 
di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat 
melekatnya mahkota bunga  

3. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling 
luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari 
kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih 
kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga 
biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun.  

4. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang 
paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut 
dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat 
menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses 
penyerbukan.  

5. Benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai 
alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala 
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sari dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah 
mahkota bunga.  

6. Putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebutb 
kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. 
Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat 
dia dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon 
lembaga  

 
5. Struktur Bunga 

 

 

Gambar 1. 25 struktur bunga 

(Sumber : https://www.zonareferensi.com/bagian-bagian-bunga/) 

a. Tangkai Bunga ( pedicellus). Tangkai bunga merupakan bagian 
paling bawah dari struktur bunga. Tangkai ini memiliki fungsi 
menjadi penopang sekaligus penghubung antara tangkai dengan 
ranting pohonnya. 

b. Kelopak Bunga (calyx). Kelopak bunga ini merupakan bagian 
terluar yang menjadi selimut bagi mahkota saat bunga masih 
kuncup . Kelopak bunga memiliki fungsi melindungi mahkota 
saat kuncup sampai nanti akan terbuka saat mahkota bunga 
mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau atau menyerupai 
daun. Tiap lembaran kelopak bunga disebut daun kelopak (seoal). 

c. Mahkota Bunga (corrola) . Mahkota bunga (corrola) merupakan 
bagian terindah dari bunga dengan warnanya yang berwarna-
warni, membuat nya disebut sebagai perhiasan bunga. Warna 



Morfologi Tumbuhan | 69 

yang indah ini akan menarik serangga – serangga untuk hinggap 
dan membantu proses penyerbukan. 
Mahkota bunga terletak diatas kelopak bunga, lembaran kelopak 
bunga disebut daun mahkota. Namun ada juga bunga yang tidak 
berkelopak (asepalus) atau juga tidak bermahkota (apetalus). Selain 
itu ada juga bunga yang kelopak dan mahkotanya tidak bisa 
dibedakan, baik dari bentuk maupun warnanya. Bunga ini 
disebut tenda bunga. 

d. Benang sari. Letak dari benang sari berada diantara mahkota 
bunga (ditengah mahkota bunga). Benang sari memiliki beberapa 
bagian antara lain, tangkai sari (filamen), kepala sari (anthera), serta 
serbuk sari (polen). Serbuk sari inilah yang menghasilkan gamet 
jantan pada tumbuhan. 

e. Putik. Terletak di pusat bunga atau inti bunga. Putik memiliki 
lembaran penyusun yang disebut karpel, jumlah karpel ada yang 
satu juga ada yang lebih dari satu. Didalam karpel inilah terdapat 
ovarium yang menyimpan sel telur. Dibagian atas ovarium 
terdapat tangkai putik (stilus) sebagai pendukung kepala putik 
(stigma). Tangkai putik berbentuk saluran sempit yang berfungsi 
sebagai tempat lewatnya serbuk sari pada saat terjadi proses 
penyerbukan. 

Organ reproduksi yang lengkap ini tidak selalu ada pada setiap 
bunga. Ada bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut 
bunga jantan, ada juga bunga yang hanya memiliki putik saja disebut 
bunga betina. Sedangkan bunga yang memiliki benang sari dan putik 
disebut Bunga Hemafrodit 

 
6. JUMLAH DAN LETAK BUNGA 

Pada suatu tumbuhan kadang hanya terdapat satu bunga saja, 
misalnya Bunga Coklat (Zephyranthus rosea Lindl.), tetapi umumnya 
pada suatu tumbuhan dapat ditemukan banyak bunga. Tumbuhan 
yang hanya menghasilkan satu bunga saja disebut tumbuhan 
berbunga tunggal (planta uniflora), sedangkan tumbuhan dapat 
menghasilkan banyak bunga disebut tumbuhan berbunga banyak 
(planta multiflora). 

Jika suatu tumbuhan hanya mempunya satu bunga saja, biasanya 
bunga terdapat pada ujung batang. Jika suatu tumbuhan mempunya 
bunga banyak, biasanya bunga dapat sebagian terdapat dalam ketiak-
ketiak daun dan sebagian terdapat pada ujung batang atau cabang-
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cabang. Jika menurut tempatnya pada tumbuhan, maka tata letak 
bunga dapat dibedakan: 

a. Bunga pada ujung batang (Flos terminalis), 

 

Gambar 1. 26 Bunga 

(Sumber : http://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/03/jumlah-dan-
tata-letak-bunga.html) 

b. Bunga Kembang Merak (Caesalpinia pulcherrima Swartz.) 

 

    

Sumber : http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kembang-
merak-simpan-khasiat-antiperadangan) 

c. Bunga di ketiak daun (flos lateralis/axillaris), misalnya pada Bunga 
Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) 

 
Gambar 1. 28 bunga kembang sepatu 

Gambar 1. 27 Bunga kembang merak 

http://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/03/jumlah-dan-tata-letak-bunga.html
http://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/03/jumlah-dan-tata-letak-bunga.html
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(Sumber : http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kembang-
sepatu-si-ratu-bunga-tropis) 

7. BUNGA MAJEMUK (anthostaxis/inflorescentia) 
a. Struktur bunga majemuk terdiri dari: 

1. Bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang . 
Struktur ini meliputi ibu tangkai bunga (pedunculus). Ibu tangkai 
bunga merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung 
bunga majemuk.Ibu tangkai bunga dapat bercabang, atau sama 
sekali tidak bercabang. Selain ibu tangkai bunga ada juga 
tangkai bunga (pedicellus), yaitu cabang ibu tangkai yang 
mendukung bunganya. Struktur yang ketiga adalah dasar bunga 
(receptaculum), yaitu ujung tangkai bunga, yang mendukung 
bagian-bagian bunga lainnya. Bagian-bagian yang bersifat seperi 
daun. 

2. Bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Struktur ini meliputi 
daun-daun pelindung (brctea), daun tangkai (bracteole), seludang 
bunga (spatha), daun-daun pembalut (bractea involucralis, 
involucrum), kelopak tambahan (epicalyx), daun-daun kelopak 
(sepalae), daun-daun mahkota (petalae), dan daun-daun tenda 
bunga (tepalea). Daun-daun pelindung adalah struktur serupa 
daun yang dari ketiak nya muncul cabang-cabang ibu tangkai 
atau tangkai bunga nya. 
 

b. Karakteristik Bunga Majemuk  
Bunga majemuk (Anthotaxis Inflorescentia) adalah sekelompok 

bunga yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada suatu 
susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Rangkaian bunga 
yang semacam ini sangat bervariasi, baik pada pola-pola dan 
kerapatan tangkai bunganya, kelengkapan bagian-bagian 
pendukungnya. Susunan bunga majemuk juga bisa disebut 
pembungaan (Inflorescence).  

Bunga majemuk harus dapat dibedakan dari cabang yang 
mendukung sejumlah bunga di ketiaknya. Di atanara bunga-bunga 
yang terdapat pada cabang itu terdapat daun-daun yang berguna 
untuk berasimilasi. Sumbu yang mendukung bunga-bunga yang 
telah berkelompok tidak lagi berdaun atau jika ada daunnya, daun-
daun tadi telah mengalami metamorphosis dan tidak lagi berguna 
sebagai alat asimilasi.  
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Pada bunga majemuk lazimnya dapat kita bedakan bagaian-
bagian yang bersifat seperti batang dan yang bersifat sebagai daun. 
Bagian yang bersifat seperti batang atau cabang yaitu ibu tangkai 
bunga (pedunculus), tangkai bunga (pedicellus), dan dasar bunga 
(receptaculum). Bagian-bagian yang bersifat seperti daun yaitu daun-
daun pelindung (bractea), daun tangkai (bracteola), seludung bunga 
(spatha), daun-daun pembalut, kelopak tambahan (epicalyx), daun-
daun kelopak, daun tanjuk, daun-daun tenda bunga, benang-benang 
sari, daun-daun bunga.  

 

 
Gambar 1. 29 Bunga majemuk 

(Sumber : https://www.slideshare.net/agustinsoetopo/ppt-
morfologi-tumbuhan-bunga-majemuk) 

 
c. Golongan Bunga Majemuk  

Berkaitan dengan sifat-sifat bunga majemuk tersebut 
dibedakan dalam tiga golongan yaitu bunga majemuk tak 
terbatas, bunga majemuk terbatas, dan bunga majemuk 
campuran.  

1) Bunga majemuk tak terbatas (inflorescentia racemosa, 
inflorescentia botryoides, inflorescentia centripetala), yaitu bunga 
majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus, dengan 
cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai 
susunan ―acropetal” (semakin muda semakin dekat dengan 
ujung ibu tangkai), dan bunga-bunga pada bunga majemuk 
ini mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Jenis yang 
memiliki bunga majemuk tidak terbatas di temukan pada 
kembang merak (Caesalpinia pulcherrima) dan mangga 
(Mangifera indica L).  
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2) Bunga majemuk terbatas (inflorescentia cymosa, inflorescentia 
centrifugu, inflores centia definita), yaitu bunga majemuk yang 
ujung ibu tangkainya salalu ditutup dengan suatu bunga, jadi 
ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Ibu 
tangkai ini dapat pula bercabang-cabang, dan cabang-cabang 
tadi seperti ibu tangkainya juga selalu mendukung suatu 
bunga pada ujungnya. Bunga majemuk terbatas ditandai 
dengan arah mekarnya bunga, dimulai dari arah ujung ke 
pangkal atau dari dalam karangan ke luar. Pada ujung 
karangan terdapat bunga tertua sehingga pertumbuhan aksis 
berhenti, disebut juga dengan istilah inflorentia cymosa. Contoh 
bunga majemuk terbatas yaitu bunga melati (Jasminum 
sambac).Melihat jumlah cabang pada ibu tangkai, bunga 
majemuk terbatas dibedakan lagi dalam tiga macam yaitu 
yang bersifat: ―monochasial”, jika ibu tangkai hanya 
mempunyai satu cabang, ada kalanya lebih (dua cabang), 
tetapi tidak pernah berhadapan, dan yang satu lebih besar 
daripada yang lainnya. Cabang yang besar selanjutnya seperti 
ibu tangkai setiap kali hanya mengeluarkan satu cabang saja. 
Terdapat pada jenis tumbuhan yang berbiji tunggal 
(Monocotyledoneae) dan kapas (Cossypium sp).  “dichasialí”, jika 
dari ibu tangkai keluar dua cabang yang berhadapan dan 
terdapat pada tumbuhan bunga berbibir (Labiatae). 
“pleiochasial”, jika dari ibu tangkai keluar lebih dari satu 
cabang pada suatu tempat yang sama tingginya pada ibu 
tangkai tadi. Misalnya pada bunga oleander (Nerium oleander 
L).  

3) Bunga majemuk campura (inflorscetia mixta) yaitu suatu 
bunga majemuk yang merupakan campuran anata sifat-sifat 
bunga majemuk terbatas dengan tidak terbatas. Misalnya, 
bunga johor, bunga soka, bunga kenari.  

d. Lain-lain Tipe Bunga Majemuk  
1) Gubahan semu atau karangan semu, pada bunga ini 

tampaknya ibu tangkainya berbuku-buku, dan pada buku-
bukunya terdapat sejumlah bunga yang tersusun berkarang, 
tetapi sesungguhnya pada temapat di ibu tangkai yang sama 
tinggi ada beberapa cabang yang masing-masing cabang itu 
yang meruapakan suatu anak payung. Misalnya pada remujang 
dan tumbuhan suku Labiatae umumnya.  
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2) Lembing (anthela), jika cabang-cabang ibu tangkai yang sebelah 
bawah jauh lebih panjang daripada ibu tangkai dan cabang-
cabang diatasnya, terdapat pada Juncus dan Luzula.  

3) Tukal (glomerulus) suatu bunga majemuk yang biasanya bersiat 
terbatas (cymosus), terdiri atas kelompokan bunga-bunga kecil 
tidak bertangkai, yang tersusun rapat pada cabang-cabang 
bunga majemuknya, misalnya pada rami (Boehmeria nivea Gaud).  

4) Berkas (fasciculus), juga suau bunga yang umumnya bersifat 
terbatas dengan ibu tangkai yang pendek, bunga lebih besar 
daripada bunga ada tukal, memunyai tangkai yang tidak sama 
panjang, seringkali dengan warna yang menarik, misalnya pada 
jadam (Rhoreo discolor Hance).  

 
8. Bagian-bagian Bunga  

Bunga pada umumnya mempunyai bagian-bagian berikut yaitu 
a. Tangkai bunga (pedicellus).  
b. Dasar bunga (receptaculum)  
c.  Hiasan bunga (perianthium): bagiannya hiasan bunga umumnya 

tersusun dalam dua lingkaran yaitu kelopak (kalyx) dan tajuk 
bunga (corolla)  

d. Alat kelamin jantan (androecium) yaitu benang sari (stamen)  
e. Alat kelamin betina (gynaecium) yaitu putik (pistillum)  
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Gambar 1. 30 Bagian-bagian bunga 

(Sumber : 
https://sayabukanguru.blogspot.com/2016/10/bagian-

bagian-bunga-dan-fungsinya.html) 

9. Diagram Bunga  

Diagram bunga adalah suatu gambar proyeksi pada bidang datar 
pada semua bagian bunga yang dipotong melintang, jadi pada 
diagram ini digambarkan penampang-penampang melintang daun-
daun kelopak, tanjuk bunga, benang sari dan putik, juga bagian-
bagian bung ajika masih ada. Jika kita hendak membuat diagram 
bunga, kita harus memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Letak bunga pada tumbuhan. Dalam hubungannya dengan 
perancangan suatu diagram bunga, kita hanya membedakan 
dua macam bunga, yaitu bunga pada ujung batang atau 
cabang (flos terminalis) dan bunga yang terdapat pada ketiak 
daun (flos axillaris).  

b. Bagian-bagian bunga yang akan kita buat diagram tadi 
tersusun dalam beberapa lingkaran.  

Macam-macam diagram bunga yaitu  

a. Diagram bunga emperik, yaitu diagram bunga yang hanya 
membuat bagian-bagian bunga yang benar-benar ada, jadi 

https://sayabukanguru.blogspot.com/2016/10/bagian-bagian-bunga-dan-fungsinya.html
https://sayabukanguru.blogspot.com/2016/10/bagian-bagian-bunga-dan-fungsinya.html
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menggambarkan keadaan bunga yang sesungguhnya, oleh sebab 
itu juga dinamakan diagram sungguh (yang sebenarnya).  

b. Diagram teoritik, yaitu diagram bunga yang selain 
menggambarkan bagian-bagian yang sudah tidak ada lagi, tetapi 
menurut teori harusnya ada.  

 
10.  Rumus Bunga  

Susunan bunga dapat pula dinyatakan dengan sebuah rumus, 
yaitu terdiri atas lambing-lambang, huruf-huruf, dan angka-angka, 
yang semua itu dapat memberikan gambaran-gambaranmengenai 
berbagai sifat bunga beserta bagiannya. Lambang-lambang yang 
dipakai dalam rumus bunga memberi tahukan sifat bunga yang 
berkaitan dengan simestrinya atau jenis kelaminnya, huruf-huruf 
merupakan singakatan nama bagian-bagian bunga, sedangkan angka-
angka menunjukan jumlah masing-masing bagian bunga. Oleh suatu 
rumus bunga hanya dapat di tunjukan hal-hal mngenai 4 bagian 
pokok sebagai berikut:  

a. Kelopak, yang dinyatakan huruf K singkatan kata kalix (calyx), 
yang merupakan istilah ilmiah untuk kelopak. 

b. Tajuk atau mahkota, yang dinyatakan dengan huruf C 
singkatan kata corolla.  

c. Benang-benang sari, yang dinyatakan dengan huruf A, 
singakatan kata androecium.  

d. Putik, yang dinyatakan dengan huruf G, singkatan kata 
gynaecium. Jika kelopak dan mahkota sama, baik entuk maupun 
warnanya, kita perlu huruf lain untuk menyatakan bagian 
tersebut, yaitu P, singkatan kata perigonium (tenda bunga).  

Jika bunga misalnya mempunyai 5 daun keloak, lima daun 
mahkota, 10 benang sari dan putik yang terjadi alam sehelai daun 
buah maka rumusnya adalah  

K 5, C 5, A 10, G 1.  
(Bunga Merak: Caesalpinia pulcherrima Swartz).  

Jika kita mengambil contoh lain, yang bunga mempunyai tenda 
bunga, misalnya lilia gereja, yang mempunyai 6 buah tenda daun 
bunga, 6 buah benang sari dan sebuah putik yang terjadi dari 3 daun 
buah, maka rumusnya adalah P 6, A 6, G 3. Didepan rumus 
hendaknya diberikan tanda yang menunjukan simestri bunga. 
Biasanya hanya diberikan dua macam tanda simestri, yaitu * untuk 
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bunga yang bersimestri banyak (actinomorphus) dan tanda ↑ untuk 
bunga yang bersemestri satu (zygomorphus). Jadi dalam rumus merak 
yang bersifat zygomorf, rumusnya: 

 ↑ K 5, A 5, A 10, G 1.  
Sedangkan bunga lili gereja yang bersifat aktinomorf 

rumusnya * P 6, A 6, G 3.  

Selain lambing yang menunjukan simestri pada rumus bunga 
dapat di tambahkan lambang yang menunjukan jenis kelamin bunga. 

Untuk bunga banci (hermaphroitus) dipakai lambang ☿, untuk bunga 
jantan dipakai lambang ♂, dan betina lambang ♀. Jika kedua contoh 
rumus tersebut diatas dilengkapi dengan lambang jenis kelaminnya, 
maka rumusnya menjadi  

☿↑ K 5, C 5, A 10, G 1.  

☿* P 6, A 6, G 3. 

Suatu bagian bunga dapat tersusun dalam lebih daripada satu 
lingkaran jika terjadi hal demikian maka digunakan lambang + dan 
diletakkan di dua angka yang menunjukkan bagian bunga yang 
tersusun dalam dua lingkaran atau lebih tadi.  

☿↑ K 5, C 5, A 5 + 5, G 1.  

☿* P 3 + 3, A 3 + 3, G 3.  

Jika bagian-bagian bunga yang tersusun dalam masing-masing 
lingkaran berlekatan satu sama lain, maka yang menunjukkan jumlah 
bagian bersangkutan ditaruh dalam kurung ().  

☿↑ K (5), C 5, A 5 + 5, G 1.  

☿* P (3 + 3), A 3 + 3, G (3).  

Adakalanya yang berdekatan adalah dua macam bagian bunga, 
misalnya benang-benang sari dengan daun-daun mahkota, seerti yang 
terdapat pada bunga waru. Dalam keadaan demikian yang 
ditempatkan dalam kurung adalah kedua huruf beserta angkanya yang 
menunjukan dua macam bunga yang berlekatan tadi. Pada contoh ini 
bunga waru, benang benang sarinya sendiri berlekatan pula satu sama 
lain, oleh sebab itu angka angka yang menunjukan jumlah benang sari 
yang ditaruh dalam tanda kurung, sedaang tanda-tanda yang 
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menunjukan mahkota dan benang benang sari lalu di taruh dalam 

kurung besar. Rumus bunga waru yaitu: ☿* K (5), [C 5, A (~)], G 
(5)  

Selain lambang-lambang yang telah diuraikan di atas, dalam 
menyususn suatu rumus bunga masih ada lambang lain lagi, ialah 
lambang untuk menyatakan duduknya bakal buah (jadi juga putiknya). 
Untuk bakal buah menumpang, di bawah angka yang menunjukan 
bilangan daun buah, disebut suatu garis, sedangkan untuk bakal buah 
yang tenggelam, garis ditaruh di atas angka tadi. Untuk bakal buah 
yang setengan tenggelam, tidak ada tanda khusus, atau yang di 
tafsirkan sebagai setengah tenggelam. Jika untuk bakal buah tidak ada 
pernyataan menumpang atau tenggelam.  

Dengan demikian, jika dari kedua contoh bunga di atas, kita 
harus membuat rumus bunga yang lengkap, rumusnya yaitu:  

☿↑ K (5), C 5, A 5 + 5, G 1.  

☿* P (3 + 3), A 3 + 3, G (3).  

Setelah kita fahami hal-hal yang menyangkut soal rumus bunga, 
dapat sekarang keadaan kita balik, artinya jika kita melihat kedua 
rumus di atas, maka dapat kita bayangkan bahwa:  

a. Bunga merak adalah bunga yang banci, zigomorf, mempunyai 
5 daun kelopak yang berlekatan satu sama lain, 5 daun 
mahkota yang bebas, 2 lingkaran benang sari dengan 5 
benang sari dalam masing-masing lingkaran, bakal buah yang 
terjadi dari sehelai daun buah yang duduknya menumpang.  

b. Bunga lilia gereja adalah bunga banci, aktinomorf, mempunyai 
6 daun tenda bunga yang tersusun dalam 2 lingkaran teteapi 
ke 6 daun tenda bunga tadi berlekatan satu sama lain, 6 
benang sari yang tersusun dalam 2 lingkaran, dan satu bakal 
buah yang menumpang dan terjadi dari 3 buah yang 
berlekatan.  

Mengingat, bahwa urutan-urutan bagian bunga sifatnya tetap, 
maka dalam menyusun suatu rumus bunga, huruf-huruf yang 
merupakan singkatan nama bagian bunga tadi sering ditiadakan. Juga 
lambang jenis kelamin sering kali ditiadakan, karena jenis kelamin itu 
dapat terlihat pula dari rumus ialah: jika ada benang sari maupun 
putik, berarti bunga itu bersifat banci, tetapi jika di belakang A kita 
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dapati angka 0 berarti bunganya betina, sebaliknya jika dalam rumus 
tertera G 0, berarti bunganya adalah buga jantan. Dengan ini rumus 
bunga merak misalnya, dapat kita sederhanakan menjadi:  

↑ (5), 5, 5 + 5, 1  

Jika kita membandingkan diagram dengan rumus bunga, pada 
diagram lebih banyak tercantum keterangan-keterangan mengenai 
susunan bagian-bagian bunga, hanya tak dapat di ketahui pada 
diagram bunga bagaimana letaknya bakal buah, menumpang, 
tenggelam, ataukah setengah tenggelam. 

Dibawah ini diberikan berbagai contoh diagram beserta rumus 
bunga berbagai jenis tumbuhan yang tergolong dalam beberapa suku 
tumbuhan yang lazim sudah di kenal.  

a.  Suku Palmae (Arecaceae) misalnya kelapa (Cocos nucifera 
L.) ♂ K 3, C 3, A (6), G 0  

a. ♀ K 3, C 3, A 0, G (3)  
b. Suku Graminae (Poaceae), misalnya padi (Oryza 

sativa)  

☿↑ K 1 + (2), C 2 + 0, A 3, G 1  

c. Suku Cannaceae, misalnya bunga tasbih (Canna 
indica)  

☿K 3, C 3, A 5, G (3)  
d. Suku Orchidaceae, misalnya anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis), 

yang hanya menempel satu benang sari yang subur, dan 
anggrek kasut (Cypripedium javanicum), yang mempunyai dua 
benang sari yang subur:  

☿↑ P3 + 3, A1 + 0, G (3) (Phalaenopsis)  

    ☿↑ P3 + 3, A0 + 2, G (3) (Cypripedium)  

e. Suku Liliaceae, misalnya kembang sungsang 
(Gloriosa superba)  

☿* P3 + 3, A3 + 3, G (3) (Cypripedium)  

f. Suku Papilionaceae, misalnya orok-orok, kembang telang 
(Clitoria tarnatea)  

  ☿↑ K (3), C5, A1 + (9), G1  

g. Suku malvaceae, misalnya kapas (Gossypium sp), waru  (Hibiscus 
tiliaceus)  

☿* K (5), [C5, A (~)], G (5)  
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h. Suku Bombaceae, misalnya kapok randu (Ceiba pentandra), durian 
(Durio zibethinus)  

☿* K (5), C5, A (~), G (5)  

i. Suku Solanaceae, misalnya kecubung (Datura metel), tembakau 
(Nicotiana tobacum)  

☿↑ K (5), C5, A5, G (2)  

j. Suku Cruciferae (Brassicaceae), misalnya lobak (Raphanus 
sativus)  

☿* K4, C4, A2 + 4, G (2)  

 k. Suku Nictaginaceae, misalnya bunga pagi sore (Mirabilis 
jalapa)  

☿* K5, C (5), A5, G (5) 

  
11. PENGHIASAN BUNGA 

a. Kelopak Bunga (Calyx) 

Kelopak biasanya berwarna hijau, letaknya pada lingkaran 
sebelah luar bunga. Umumnya berwarna hijau, karena merupakan 
modifikasi dari daun, dan berfungsi untuk melindungi kuncup 
bunga yang masih muda. Kelopak terdiri dari daun-daun kecil, 
dengan jumlah yang beragam. Satu daun kelopak disebut sepala. Jika 
daun kelopak lebih dari satu, dinamakan sepalae. Jadi kelopak terdiri 
dari banyak daun kelopak yang disebut sepalae.  

Pada beberapa bunga, ada sering kali kelopak yang ada tidak 
berwarna hijau, tetapi berwarna warni menarik perhatian. Kelopak 
seperti ini dinamakan kelopak pemikat (lokblad) yang dimana 
Kelopak pemikat merupakan modifikasi daun pelindung. Kelopak 
pemikat dapat di temukan pada bunga nusa indah dan bugenvil. 
b. Mahkota Bunga (Corolla) 

Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang terletak 
disebelah dalam kelopak. Umumnya berukuran besar, berwarna-
warni, berbau harum sehingga menarik perhatian serangga 
penyerbuk. Selain itu mahkota juga berfungsi untuk melindungi alat 
kelamin bunga sebelum terjadinya penyerbukan. Setelah terjadi 
penyerbukan, mahkota bunga akan gugur dengan sendirinya. 
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Mahkota terdiri dari daun-daun mahkota. Satu daun mahkota 
disebut petala. Jika daun kelopak lebih dari satu, dinamakan petalae. 
Jadi mahkota merupakan kumpulan dari terdiri daun-daun mahkota. 
Dengan kata lain dari banyak daun mahkota yang di sebut petalae. 
Sama seperti daun-daun kelopak, daun-daun mahkota ada yang 
berlekatan atau tidak berlekatan. Bahkan beberapa bunga tidak 
memiliki daun-daun mahkota, sehingga disebut bunga telanjang. 
b. Tenda Bunga (Perigonium) 

Beberapa bunga memiliki kelopak dan mahkota yang memiliki 
bentuk dan warna yang sama, sehingga sukar dibedakan. Struktur 
seperti ini dinamakan tenda bunga. Setiap tenda bunga terdiri dari 
daun-daun tenda bunga (tepala). Satu daun tenda bunga disebut 
tepala. Jika daun tenda bunga lebih dari satu, dinamakan tepalae. 
Jadi tenda bunga merupakan kumpulan dari daun-daun tenda bunga, 
dengan kata lain terdiri dari banyak daun tenda bunga yang di sebut 
tepalae. 

Daun-daun tenda bunga ada yang berlekatan dan ada yang tidak 
berlekatan. Daun tenda bunga dibedakan menjadi dua, yaitu yang 
menyerupai kelopak, jika berwarna kehijauan dan yang menyerupai 
mahkota, jika berwarna-warni dengan bentuk yang menarik. 

K. BUAH 

Buah merupakan hasil penyerbukan pada bunga yang kemudian 
di ikuti dengan pembuahan yang akan menghasilkan bakal buah 
(ovarium) dan bakal biji (ovulum) yang kemudian tumbuh menjadi 
buah dan biji dimana biji inilah yang akan tumbuh menjadi calon 
tumbuhan baru. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. 
Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi 
utama buah, yakni sebagai pemancar biji tumbuhan. Dari sudut 
pandang epolusi biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang 
termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang 
sesuai untuk pertumbuhan. Dengan dihasilkannya buah dan biji 
tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya, dan dapat pula terpancar 
ke tempat lain. 

Buah juga terbentuk dengan melalui pericarp buah yang berasal 
dari dinding ovary matang. Biji adalah ovule matang (mature) 
terbentuk dari satu atau lebih ovule yang terdapat didalam satu ovary. 
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Kulit buah tersusun atas lapisan exocarp adalah lapisan tertuar dari 
pericarp (biasanya merupakan lapisan tipis ), mesocarp adalah lapisan 
dibawah exocarp (satu atau lebih) dan kadang lebih tebal, dan 
endocarp adalah lapisan terdalam, berdinding tebal dan mengeras 
pada saat matang. 

Buah (fruktus) adalah organ pada tumbuhan berbunga yang 
merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah (ovarium).Buah 
terbentuk setelah terjadi setelah terjadi peristiwa penyerbukan. Jika 
penyerbukan berhasil, dimana serbuk sari berhasil mencapai bakal 
buah. Maka akan terbentuk buah dan biji. Buah biasanya 
membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak 
terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar 
biji tumbuhan.36 

 
1. Tipe-Tipe Buah  

Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan 
perkembangan lanjutan dari bakal buah (ovarium). Buah biasanya 
membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak 
terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar 
biji tumbuhan. Buah merupakan hasil perkembangan dari bakal buah 
yang merupakan bagian dari putik dalam sebuah bunga,setelah 
terjadinya proses penyerbukan pada bunga umumnya bagian-bagian 
bunga lain selain putik akan segera layu dan gugur.  

Tumbuhaan berbunga yang sehat akan menghasilkan organ 
berupa buah. Buah merupakan perkembangan lanjutan daru bakal 
buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. 
Sementara fungsi utama buah yaitu sebagai pemencar biji tumbuhan. 
Sedangkan dalam lingkup pertanian, pengertian buah lebih luas, yakni 
biasanya disebut sebagai buah  

buahan. Banyak macam buah-buahan yang dihasilkan dari 
pertanian. Buah buahan itu pun bisa dikonsumsi manusia.  

Mengutip dari buku 'Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir 
Naik' karya Ramadhani dan kawan-kawan, buah dihasilkan melalui 

                                                             
36 Yuniar, Dkk. 2020. Tipe-tipe Morfologi Tumbuhan Rawa Lebak di Kelurahan Sei 
Selayur Kecamatan Kalidoni Sumatera Selatan. Jurnal Indobiosains. Vol 2. No. 1. 
Hlm. 34 
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proses penyerbukan. Diawali ketika serbuk sari jatuh pada putik 
bunga yang akhirnya membentuk buah.  

Proses ini menunjukkan adanya organ jantan dan betina. Fakta itu 
disebutkan dalam salah satu ayat kitab suci Alquran.  

 

"Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan 
gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan 
padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah 
menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
memikirkan," Surah Ar-Ra‘d Ayat 3. 

Tafsir ayat tersebut menyatakan bahwa berpasang-pasangan yang 
dimaksud adalah jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hitam, 
besar dan kecil, serta sebagainya. Namun pada jenis buah tertentu, 
proses pembuahan (fertilisasi) dapat dihasilkan tanpa proses 
perkawinan.  

Sebagai contoh, di antaranya Pisang, Jeruk, Anggur, dan lain-lain. 
Meski tanpa proses fertilisasi, jenis buah tersebut juga memiliki 
karakteristik seksual.  

 

2. Morfologi buah 
a.  Struktur buah  

1) Skin(exocarp),yaitu kulit  
2) Endocarp (stone),yaitu biji buah  
3) Mescrap (flesh),yaitu daging buah  
4) Seed ,yaitu biji  
5) Pembagian buah  

b. Buah sejati / telanjang : hasil perkembangan bakal buah  
c. Buah semu / tertutup : hasil perkembangan bakal buah & 

jaringan tambahan disekitar bakal buah.  
 

3. Macam –macam buah sejati 
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a. Buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga 
dengan satu bakal buah. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, 
dengan satu atau banyak daun buah. Contoh: Buah Mangga 
(Mangifera indica L) satu ruang dengan satu biji. Buah Durian (Durio 
zibethinus Murr) beberapa daun buah, beberapa ruang yang tiap 
ruang terdapat beberapa Buah Pepaya ( Carica papaya L.),terjadi 
beberapa daun buah deanga satu ruang dan banyak biji.  

b. Buah Sejati Majemuk, yaitu buah sejati yang terjadi dari bunga 
majemuk, masing-masing bunga mendukung satu bakal buah, 
setelah menjadi buah tetap berkumpul.sehingga seluruhnya 
tampak seperti satu buah saja. contoh Buah Pandan.  

c. Buah Sejati Ganda, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga 
dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, masing 
masing bakal buah manjadi satu buah. contoh : Buah Cempaka.  

 
4.  Macam – macam buah semu  
a. Buah Semu Tunggal,yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga 

dengan satu bakal buah.pada buah ini selain bakal buah ada bagian 
lain bunga yang ikut membentuk buah.contoh Tangkai bunga 
(membengkak) : pada jambu monyet (Anacardium occidentale L.) 
Kelopak bunga (menyelubungi buah sebenarnya) : pada Ciplukan 
(Physalis minima L.)  

b. Buah Semu Ganda,yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga 
dengan lebih daripada satu bakal buah yang saling bebas satu sama 
lain, masing-masing tumbuh menjadi buah,tetapi disamping itu ada 
bagian lain pada bunga yang ikut tumbuh ,dan merupakan bagian 
buah yang menyolok (dan sering kali berguna).Contoh : Buah Arbe 
(Frageria vesca L.)  

c. Buah Semu Majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga 
majemuk, tapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. 
contoh: Buah Nangka(Artocarpus integra Merr), Buah 
Keluwih(Artocapus communis Fost).dan yang terjadi pada ibu tangkai 
bunga yang tebal dan berdaging,serta daun-daun tenda bunga yang 
pada ujungnya berlekatan satu sama lain. contohnya, Buah Lo (Ficus 
glomerata Roxb.) dan Buah Beringin (Ficus benjamina L) adalah buah 
semu majemuk yang terjadi dari dasar bunga bersama yang berbentuk 
seperti periuk atau bulat dengan buah-buah yang sesungguhnya 
dibagian dalam  
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5. Buah Tertutup (Semu) 

Buah yang terbentuk dari pertumbuhan Bakal Buah yang diikuti 
dengan bagian-bagian pada bunga, dimana bagian-bagian Bunga 
menjadi bagian utama dari pembentukan Buah itu sendiri. 

Pada jenis proses pembentukan buah tertutup ini, bagian-bagian 
dari bunga tersebut, akan menjadi komponen utama pada buah, yang 
akan menjadi lebih besar, lebih menarik, dan dapat dikonsumsi oleh 
manusia atau hewan, sedangkan buah yang sejatinya tersembunyi 
didalamnya. 

a. Penggolongan Buah Tertutup (Semu) 
Dalam bentuk Buah Tertutup (Semu) ini dapat digolongkan 

kembali menjadi 3 macam bentuk, yaitu sebagai berikut pada 
penjelasan dibawah ini : 
1. Buah Tetutup Tunggal  

Pembentukan buah yang terjadi antara Satu Bunga dengan 
Satu Bakal Buah. Pada jenis Buah Tertutup Tunggal ini, bagian-
bagian pada Bunga akan mengikuti dalam pembentukan Buah itu 
sendiri. Contohnya Tangkai Bunga yang terdapat pada buah Jambu 
Monyet (Annacardium Ocidentale) dan Kelopak Bunga yang terdapat 
pada buah Ciplukan (Physalis Minima).    

          
Gambar 1. 31 Jambu mete 

(Sumber : https://rumahtanaman.com/product/jual-bibit-jambu-mete) 

 
2. Buah Tertutup Ganda 

Pembentukan Buah yang terjadi antara Banyak Bunga dengan 
Banyak Bakal Buah. Pada jenis Buah Tertutup Tunggal ini, bagian-
bagian Bunga akan mengikuti dalam pembentukan Buah dan lebih 
mencolok daripada Buah itu sendiri. Contohnya Buah Arbe 
(Fragraria Vesca). 

   

https://rumahtanaman.com/product/jual-bibit-jambu-mete
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Gambar 1. 32 Arbe 

(Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/3218746/9-negara-
penghasil-leci-terbanyak-dan-terbaik-di-dunia-mana-saja) 

 
3. Buah Tertutup Majemuk 

Pembentukan Buah yang terjadi dari Bunga Majemuk, dimana 
bentuknya dari luar akan terlihat seperti Satu Buah saja, tetapi pada 
dalamnya memiliki banyak sekali Daging Buah. Contohnya Buah 
Nangka (Artocarpus Integra Merr). 

    
    

 

Gambar 1. 33 Buah nangka 

(Sumber : https://teknologi241.blogspot.com/2016/03/manfaat-buah-
nangka.html) 

 
6. Buah sejati ( Telanjang) 

Buah yang terbentuk dari pertumbuhan Bakal Buah yang diikuti 
dengan bagian-bagian pada Bunga, tetapi bagian-bagian pada Bunga 
tersebut, bukanlah bagian komponen utama dalam pembentukan 
Buah itu sendiri. 

a. Penggolongan Buah Telanjang (Sejati) 
Dalam bentuk Buah Tertutup (Semu) ini dapat 

digolongkan kembali menjadi 3 macam bentuk, yaitu sebagai 
berikut pada penjelasan dibawah ini : 
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1) Buah Telanjang Tunggal  
Pembentukan buah yang terjadi antara Satu Bunga 

dengan Satu Bakal Buah. Pada jenis pembentukan ini, dalam 
Buah berisikan Satu Biji atau Banyak Biji, tersusun antara 
Satu Daun Buah atau Banyak Daun Buah, dan memiliki Satu 
Ruangan atau Banyak Ruangan. Contohnya Buah Mangga 
(Mangifera Indica) yang memiliki Satu Ruangan dengan Satu 
Biji Buah.  

 

Gambar 1. 34 Buah mangga 

Sumber : https://monysaga.com/manfaat-dan-khasiat-buah-mangga-
yang-ternyata-sangat-bagus-untuk-kesehatan-tubuh-dan-kecantikan-

kulit-kita/) 

 
2) Buah Telanjang Ganda 

Pembentukan buah yang terjadi antara Satu Bunga 
dengan Banyak Bakal Buah. Pada jenis pembentukan ini, 
masing-masing Bakal Buah akan menjadi Satu Buah. 
Contohnya Buah Cempaka (Michellia Chempaca). 

 

 

Gambar 1. 35 Buah cempaka 

(Sumber : https://noonathome.wordpress.com/2008/03/13/cempaka-
berbagi-untuk-dirinya-beo-dan-manusia/) 

https://noonathome.wordpress.com/2008/03/13/cempaka-berbagi-untuk-dirinya-beo-dan-manusia/
https://noonathome.wordpress.com/2008/03/13/cempaka-berbagi-untuk-dirinya-beo-dan-manusia/
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3) Buah Telanjang Majemuk 

Pembentukan buah yang terjadi dari Bunga Majemuk, 
yang masing-masing sebagai pendukung Satu Bakal Buah. 
Tetapi pada saat Bakal Buah tersebut menjadi Buah, maka 
Bunga Majemuk akan tetap ikut serta didalam 
perkembangannya. Contohnya Buah Panda (Pandanus Tectorius). 

  

 

Gambar 1. 36 Buah panda 

(Sumber : 
http://tropical.theferns.info/image.php?id=Pandanus+tectorius) 

7. FUNGSI BUAH 
a. Buah berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji yang 

terdapat di dalamnya.  

b. Buah berfungsi untuk menyediakan cadangan makanan pada saat 
proses perkecambahan.  

c. Buah berfungsi sebagai sumber gizi yang dikonsumsi oleh 
Manusia dan Hewan 

L. BIJI  

Biji merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah 
dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Secara 
agronomis biji merupakan hasil budidaya yang dapat digunakan 
sebagai bahan konsumsi manusia dan juga digunakan sebagai pakan 
ternak. Biji akan mencapai kualitas fisiologis tertinggi pada saat 
mencapai masak fisiologis yang mana terjadi saat pengisian bahan 
kering kedalam biji berhenti. Namun masalah yang dihadapi pada 
tanaman kedelai adalah mekarnya bunga dalam satu tanaman tidak 
serentak. Dengan demikian biji akan mencapai masak fisiologis yang 
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tidak serentak pula. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji 
dan mengandung calon individu baru yang disebut lembaga. Lembaga 
akan terjadi setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti 
oleh pembuahan biji.37 

 
1. Morfologi biji 

a. Struktur biji  
1. Epikotil. Yaitu calon batang yang terletak diatas daun lembaga . 
2. Hipokotil. Yaitu,calon batang yang terletak dibawag daun 

lembaga 
3. Kotiledon. Yaitu, bakal daun yang terbentuk pada 

embrio.kotiledo merupakan cadang organ cadangan makanan 
pada biji sekelompok tumbuhan.  

4.  Plamula. Yaitu bakal calon batang yang tumbuh selama masa 
perkecambahan ,fungsinya adalah sebagai bagian tanaman yang 
akan mengalami perkembangan keatas untuk membentuk 
batang dan daun.  

5. Radikula. Yaitu bakal calon akar yang tumbuh selama masa 
perkecambahan,fungsinya adalah sebagai bagian tanaman yang 
akan berkembang menjadi akar tanaman yang akan menyokong 
dan menyuplai bahan makanan untuk diproses pada bagian 
tanaman lainnya.  

b. Bagian – bagian biji 

1. Kulit biji (spemodermia) kulit biji berasal dari selaput bakal 
biji,oleh sebab itu biasanya kulit biji (dari tumbuhan biji 
tertutup terdiri atas dua lapisan ,yaitu: Lapisan kulit luar (testa) 
bagian ini merupakan pelindung utama bagi bagian biji yang 
ada didalam.  

2. Lapisan kulit dalam (tegmen) tekstur tipis seperti selaput sering 
kali dinamakan kulit ari.  

c. Penyerbukan dan Pembuahan  
Terbentuknya buah dan biji diawali dengan adanya 2 kejadian 

penting yaitu penyerbukan dan pembuhan. Penyerbukan ialah 
datangnya serbuk sari diatas kepala putik, serbuk sari kemudian 
berkecambah. Sel sperma pada buluh serbuk sari kemudian akan 
bersatu dengan sel telur, ini disebut pembuhan.  

1. Penyerbukan  

                                                             
37

 Suhirman. Biologi Umum 2. LP2M UIN Mataram.Mataram: 2017. Hlm. 34-35 
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Penyerbukan merupakan pengangkutan serbuk sari (pollen) 
dari kepala sari (anthera) ke putik (pistillum) dan peristiwa 
jatuhnya serbuk sari (pollen) di atas kepala putik (stigma). Bunga 
merupakan alat reproduksi yang kelak menghasilkan buah dan 
biji. Di dalam biji ini terdapat calon tumbuhannya (lembaga). 
Terjadi buah dan biji serta calon tumbuhan baru tersebut 
karena adanya penyerbukan dan pembuahan.  

Penyerbukan merupakan jatuhnya serbuk sari pada kepala 
putik (untuk golongan tumbuhan berbiji tertutup) atau jatuhnya 
serbuk sari langsung pada bakal biji (untuk tumbuhan berbiji 
telanjang) Mikrospora yang baru terbentuk mempunyai 
sitoplasma yang jelas dengan inti yang terletak ditengah, tetapi 
sel segera membesar dan diikuti oleh terjadinya vakuolisasi, 
kemudian inti berpindah ke tepi. Pada kebanyakan tumbuhan 
di daerah iklim tropik inti membela segera, tetapi pada 
tumbuhan didaerah iklim sedang biasanya ada stadium istirahat 
beberapa hari atau beberapa minggu atau mungkin melampaui 
musim dingin.  

Pembelahan pertama pada mikrospora menghasilkan sel 
vegetative dan sel generatif. Kelihantan bahwa susunan 
benang-benang pada metaphase asimetris di dalam ruang serbuk 
sari pembelahan mikrospora tetap berkumpul dalam tetrade, 
ke-4 sel dalam tetrade biasanya dalam stadium yang sama, 
tetapi hal ini tidak untuk semua tetrade didalam kepala sari. 38 

Sel generatif mungkin membela didalam serbuk sari tetapi 
mungkin juga baru membela setelah perkecambahan serbuk 
sari didalam buluh serbuk sari. Keadaan pertama terjadi pada 
serbuk sari berinti 3 (trinukleat), sedang keadaan kedua terjadi 
pada serbuk sari berinti 2 (binukleat). Pembelahan inti (sel) 
generatif menghasilkan 2 inti (sel) sperma.  

Macam penyerbukan dapat dibedakan menjadi :  

a) Penyerbukan tertutup (kleistogami) Terjadi jika putik 
diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang sama. Dapat 
disebabkan oleh : Putik dan serbuk sari masak sebelum 
terjadinya anthesis (bunga mekar) Konstruksi bunga 
menghalangi terjadinya penyerbukan silang (dari luar), 

                                                             
38

 Ibid., 
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misalnya pada bunga dengan kelopak besar dan 
menutup. Contoh : familia Papilionaceae  

b) Penyerbukan terbuka (kasmogami) Terjadi jika putik 
diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang berbeda. Hal 
ini dapat terjadi jika putik dan serbuk sari masak setelah 
terjadinya anthesis (bunga mekar)  

2. Pembuahan  
Terjadinya perkecambahan serbuk sari dapat segera atau 

setelah beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari. Ini 
tergantung pada jenis tumbuhannya. Pertama-tama terjadi 
pembesaran serbuk sari karena absorpsi cairan dari permukaan 
basah pada kepala putik dan menonjolkan intin (bagian dinding 
serbuk sari sebelah dalam) melalui porus perkecambahan. 
Struktur yang kecil dan seperti buluh itu memanjang dan 
mencari jalan melalui jaringan-jaringan kepala putik dan tangkai 
putik. Hanya bagian buluh serbuk sari itu yang mengandung 
sitoplasma yang hidup.  

 Kebanyakan serbuk sari bersifat monosifonus (berbuluh 
serbuk sari satu) hanya satu buluh berkecambah, tetapi kadang-
kadang kita jumpai serbuk sari yang polisifonus. Kadang-kadang 
terdapat buluh sserbuk sari yang bercabang. Dari serbuk sari 
yang tetap terkumpul dalam tetrade atau dari pollinia buluh 
serbuk sari keluar bersama-sama dari masing-masing serbuk 
sari. Kepala putik mempunyai peranan penting pada 
perkecambahan serbuk sari, oleh adanya cairan tertentu yang 
dikeluarkan oleh papilase pada permukaan kepala putik, yang 
menyebabkan perkecambahan dan pertumbuhan buluh serbuk 
sari tersebut.  

 Setelah buluh serbuk sari keluar tumbuh di antara papillae 
pada kepala putik kedalam jaringan tangkai putik. Dari ujung 
atas bakal buah buluh serbuk sari menuju kebakal biji, biasanya 
masuk kantong embrio melalui mikropil (disebut porogami) 
atau melalui khalaza (misalnya pada Casuarina, disebut 
khalazogami) Setelah sampai pada tepi kantong embrio, terjadi 
persatuan antara inti sperma 1 dengan sel telur dan tejadi zigot, 
dan persatuan antara inti sperma II dengan inti-inti kutub dan 
tejadi inti primer endosperm. Kejadian ini disebut pembuhan 
ganda. Persatuan pertama disebut juga singami, sedang 
persatuan kedua disebut juga fusitripel. Kejadian ini umum 
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terjadi pada tumbuhan angiospermae, inti vegetatif mengalami 
degenerasi.  

a) Pembuahan Tunggal. Pada gymnosparmae jarak antara 
penyerbukan dan pembuahan memerlukan waktu yang 
lama dan pembuahannya disebut pembuahan tunggal 
karena hanya sekali pembuahan yaitu sel telur dengan 
spematozoid.  

b) Pembuahan Ganda. Jarak antara penyerbukan dan 
pembuahan pada angiosparmae relatif pendek dan 
pembuahanya disebut pembuahan ganda, karena terjadi 
dua kali pembuahan, yaitu sel telur dan spermatozoid 
menghasilkan zigot dan inti kantung lembaga sekunder 
dengan spermatozoid menghasilkan sperma. Karena 
pembuahannya berlangsung dua kali maka pembuahan 
pada Angiospermae disebut pembuahan ganda. 

 Dalam alam tumbuh-tumbuhan buah merupakan hasil 
proses reproduksi dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan 
tingkat tinggi yang mempunyai organisasi susunan anggota 
yang lengkap dan sangat kompleks .Tahap sebelum menjadi 
buah adalah bunga dengan anggota jantan (setamine) dan betina 
(ovules). Ovules ini setelah menerima pollen baru bisa 
menghasilkan buah,dan buah tersebut sesudah matang 
menghasilkan biji.Pada tiap-tiap buah yang mengandung arti 
tentang adanya anggota yang jantan dan anggotanya yang 
betina. 

 

2. Macam-Macam Biji 
a. Biji Terbuka 

Tumbuhan berbiji terbuka atau biasa disebut dengan 
Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup 
oleh bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki organ tanaman 
berupa akar, batang, daun, pembuluh, dan strobilus. Tumbuhan 
berbiji terbuka mempunyai sistem perakaran tunggang dengan jenis 
batang bercabang-cabang dengan ukuran daunyang sempit, tebal, 
dan kaku. Bakal bijinya terbuka dan terletak di bagian permukaan 
bakal buahnya, bakal tersebut tumbuh diluar megasporofil. Yang 
dimana megasporofil merupakan sisik pendukung bakal biji yang 
terkumpul dalam bentuk strobilus berkayu. Ciri lainnya adalah 
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tanaman berbiji terbuka tidak memiliki mahkota bunga dan bunga 
sejati.  

 

Gambar 1. 37 biji terbuka 

(Sumber : https://www.bukalapak.com/p/hobi-
koleksi/berkebun/bibit-tanaman/94lfo9-jual-tanaman-

buah-jambu-monyet-atau-mente) 

b. Biji Tertutup 

Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki suatu 
ciri khas semua yang mana semua tumbuhan yang termasuk dalam 
tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga.Tumbuhan yang 
tergabung dalam tumbuhan berbiji tertutup ini sangat beragam, bisa 
berupa tumbuhan pemanjat hingga tumbuhan yang menjulang 
tinggi.Tumbuhan berbiji tertutup ini dapat dibagi menjadi 2 kelas, 
yaitu tumbuhan berbiji tertutup dikotil dan monokotil. Tumbuhan 
berbiji tertutup yang termasuk ke dalam kelompok monokotil ini 
biasanya memiliki biji yang tunggal dan juga biasanya bukan 
merupakan tumbuhan yang memiliki kayu karena tumbuhan bertipe 
monokotil biasanya tidak memiliki kambium. Batang tumbuhan 
monokotil cukup kecil dan tidak bercabang dengan tipe tulang daun 
sejajar, jumlah mahkota bunga tumbuhannya biasanya kelipatan tiga 
dan memiliki sistem perakaran serabut. 

https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/bibit-tanaman/94lfo9-jual-tanaman-buah-jambu-monyet-atau-mente
https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/bibit-tanaman/94lfo9-jual-tanaman-buah-jambu-monyet-atau-mente
https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/bibit-tanaman/94lfo9-jual-tanaman-buah-jambu-monyet-atau-mente
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Gambar 1. 38 Biji Tertutup 

(Sumberhttps://www.nurserykebunbandar.com/collections/fruit-tree-
others/products/pokok-manggis-mester) 

3. Fungsi Biji  

Jaringan Penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan Biji dpaat 
digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan yang 
mana pada umumnya hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan 
dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut 
kemudian digunakan untuk bertahan hidup. Cadangan makanan pada 
tumbuhnan akan digunakan terutama pada saat bahan makanan yang 
ada di tanah tengah menipis. Hal ini sering terjadi pada musim 
kemarau atau bisa pula saat malam hari. Pada saat kondisi tumbuhan 
yang tidak dapat membuat makanan maka cadangan makanan yang 
ada dapat digunakan untuk keperluan bertahan hidup. Beberapa jenis 
tumbuhan yang menjadikan biji sebagai penyimpanan cadangan 
makanan adalah kacang hijau, kedelai, padi serta kacang tanah 

a. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biji memiliki 
fungsi sebagai alat eprkembangbiakan karena dapat 
menghasilkan tanaman baru. Biji yang digunakan sebagai alat 
perbanyakan tanaman disebut lebih dikenal dengan sebutan 
benih. Perkembangbiakan melalui biji dapat menghasilkan 
tanaman dengan pertumbuhan seragam dan lebih mudah 
dilakukan. 

b. Biji berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru. Biji sebagai 
pembentuk tumbuhan baru dapat diperoleh melalui kegiatan 
penyemaian. Setelah disemai biji membentuk akar, tunas, dan 
lembaga. Setelah mengalami pertumbuhan, akar akan bercabang 
dan memanjang. Tunas akan membentuk batang dari daun, 
sedangkan lembaga akan menyusut setelah akar mampu 
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menyerap makanannya sendiri dan akhirnya lepas dari 
batangnya. 

Pembentukan calon tumbuhan baru yang disertai dengan 
peristiwa perkwinan antara sel telur dengan inti sperma disebut 
amfimiksis sedangkan pembentukan lembaga tanpa adanya peristiwa 
perkawinan terlebih dahulu disebut apomiksis (apomixis). Jadi 
partogenesis merupakan contoh peristiwa apomiksis 

4. Bagian dari biji 

Biji atau semen merupakan bakal biji dari tumbuhan yang 
terbentuk setelah proses penyerbukaan dan pembuahan. Biji 
merupakan calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika kondisi 
lingkungan mendukung. Umumnya biji pada tumbuhan terdiri dari 
tiga bagian. Bagian-bagian biji tersebut yaitu kulit biji, tali pusar dan 
inti biji.39 

a. Kulit Biji ( Spermodermis ) 
Dalam bagian-bagian biji yang pertama ilah kulit biji. 

Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji 
(integumentum ). Umumnya kulit biji pada tumbuhan biji tertutup 
(Angiospermae ) terdiri dari dua lapisan yaitu : 
1) Lapisan kulit luar (testa), lapisan ini berfungsi sebagai 

pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan ini 
mempunyai bentuk yang bervariatif, ada yang tipis, kaku 
seperti kulit, ada juga yang keras seperti kayu atau batu.  

2) Lapisan kulit dalam (tegmen) lapisan ini lebih tipis seperti 
selaput dan lebih dikenal dengan kulit ari. Pada tumbuhan biji 
telanjang (Gymnospermae ) terdapat tiga lapisan kulit biji yaitu :  

3) Kulit luar (sarcotesta) kulit yang tebal dan berdaging serta 
mengalami perubahan warna dari muda hingga tua.  

4) Kulit tengah (scleroresta) kulit yang kuat dan keras, berkayu dan 
menyerupai kulit dalam (endocarpium) pada buah batu.  

5) Kulit dalam (endotesta) lapisan kulit ini biasanya melekat pada 
bagian bagian biji dan berbentuk seperti selaput tipis. 

b. Tali Pusar ( Funiculus ) 
Tali pusar atau funiculus ialah bagian-bagian biji 

berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan 
tembui. Bila biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali 

                                                             
39 Estiti. Anatomi Tumbuhan Berbiji. ITB Press. Bandung:1995 
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pusarnya ini dan pada biji hanya tampak bekasnya saja atau yang 
lebih dikenal dengan istilah pusar biji.40 

c. Inti Biji ( Nucleus Seminis ) 
Untuk bagian-bagian biji yang terakhir ialah inti biji. 

Untuk inti biji ini merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi 
oleh kulit biji. Inti biji terdiri dari : 
1) Lembaga (embrio)Lembaga merupakan calon individu baru 

yang akan tumbuh dari biji pada kondisi lingkungan yang 
menguntungkan. Pada lembaga ini terdapat calon akar 
(radicula), daun lembaga (kotiledon ), batang lembaga ( cauliculus 
) dan putih lembaga (albumen ).  

2) Calon Akar (radicula) 
3) Calon akar yang berasal dai biji disebut dengan akar lembaga. 

Pada tumbuhan dikotil, akar ini akan tumbuh terus hingga 
membentuk akar tunggang.  

4) Daun Lembaga (kotiledon) Daun lembaga merupakan daun 
pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah 
keluarnya akar lembaga. Fungsi dari daun lembaga ini ialah 
sebagai tempat penimbunan makanan, sebagai alat untuk 
melakukan fotosintesis dan sebagai alat penghisap makanan 
dari putik lembaga untuk lembaga. 

5) Batang Lembaga (cauliculus). Berdasarkan posisinya, batang 
lembaga dapat dibedakan menjadi dua yaitu ruas batang 
lembaga yang terletak di atas daun lembaga ( internodium 
epicotylum ) dan ruas batang lembaga yang terletak di bawah 
daun lembaga ( internodium hypocotylum).  

6) Putih Lembaga (albumen). Putih lembaga merupakan bagian-
bagian biji yang berisi cadangan makanan untuk waktu awal 
pertumbuhan ( pada saat perkecambahan ) sebelum dapat 
membuat makanannya sendiri. tidak semua tumbuhan berbiji 
mempunyai putih lembaga. misalnya saja pada tumbuhan 
polong-polongan(Leguminosae), cadangan makanan disimpan 
pada daun lembaga (kotiledon). Berdasarkan jaringan yang 
menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, keberadaan 
putih lembaga dapat dibedakan menjadi :  

a) Putih lembaga dalam (endospermium), biji dengan putih 
lembaga dalam biasanya terdapat pada tumbuhan biji tertutup 
( Angiospermae ). Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang berasal 

                                                             
40

 Ibid.,  
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dari inti kandung lembaga sekunder yang setelah dibuahi akan 
terbelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan. Misalnya 
biji pada Jagung (Zea mays) Rerumputan (Graminae). 

b) Putih lembaga luar (perispermium), bagian ini berasal dari 
bagian luar biji di luar kandung lembaga. Misalnya biji pada 
lada ( Piper nigrum L.). 

 
M. RANGKUMAN 

Morfologi tumbuhan diperkenalkan oleh ilmuan yang 
berkebangsaan jerman, yaitu johan wolfgang von goete pada tahun 
1790. Sejarah perkembangan morfologi tumbuhan berpusat di 
jerman, selain goete tokoh lain yang paling berpengaruh antara lain 
yaitu: Wilhelm, hofmoester, karl von goebel, walter Zimmerman, dan 
Wilhelm troll.  

Yang dimana metode yang digunakan oleh Goethe adalah 
morfologi komparatif atau tipologi yang berpandangan bahwa 
meskipun organ pada tumbuhan berbunga menunjukkan keragaman, 
terdapat sebuah bentuk rancangan dasar yang disebut Bauplan yang 
mendasari keragaman bentuk tubuh tumbuhan tersebut.  

Adapun integrasi tumbuhan dengan AL-QUR,AN ialah Allah 
menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, 
pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 
(rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
berlebih-lebihan. [Al-An'aam:141] 

Adapun organ-organ pada tumbuhan ialah: Akar, batang, daun, 
bunga, dan lain sebagainya. Antara lain: 

Akar ( radix) adalah salah satu bagian tumbuhan dan tumbuhnya 
di dalam tanah yang dimana organ tumbuhannya memiliki fungsi 
utama yaitu guna menghisap air dan garam mineral dari dalam tanah 

Secara morfologi struktur akar terdiri dari leher akar, Rambut 
akar. Batang leher (coepus radicis), Cabang-cabang akar (radix lateralis), 
ujung akar (apex radicis). Jenis-jenis akar terdiri dari akar serabuk, akar 
tunggang, akar gantung, akar napas, akar pelekat. 

about:blank
about:blank
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Batang (caulis) adalah bagian tubuh tumbuhan yang amat penting 
bagi tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Jenis dari 
batang terdiri dari: Batang basah ( herbaceous), Batang rumput (Calmus 
), Batang mendong (Calamus), Batang berkayu (Lignosus). 

Daun merupakan temapt fotosintesis pada tumbuhan yang 
memiliki klorofil dan juga terdapat jaringan-jaringan yang ada di 
dalamnya yang memilki fungis tersendiri. 

Bunga adalah penjelmaan suatu tunas (batang dan daun-daun) 
yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan 
tumbuhan, sehingga pada bunga ini dapat berlangsung penyerbukan 
dan pembuahan, dan akhirnya dapat dihasilkan alat-alat 
perkembangbiakan. Dalam tumbuhan bunga banyak sekali warna dan 
juga ada jenisnya. 

Buah merupakan hasil penyerbukan pada bunga yang kemudian 
di ikuti dengan pembuahan yang akan menghasilkan bakal buah 
(ovarium) dan bakal biji (ovulum) yang kemudian tumbuh menjadi 
buah dan biji dimana biji inilah yang akan tumbuh menjadi calon 
tumbuhan baru. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. 

Soal Pilihan Ganda 

1) Tumbuhan jenis kacang-kacangan memiliki akar… 
a. Tunggang 
b. Tunggal 
c. Tinggal 
d. Serabut 

2) Berikut adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut, kecuali… 
a. Padi 
b. Bambu 
c. Jagung 
d. Mangga 

3) Berikut adalah fungsi akar tumbuhan, kecuali… 
a. Menyerap air dan zat hara 
b. Memperkokoh tumbuhan 
c. Menyerap cahaya matahari 
d. Menjadi alat pernapasan 

4) Bagian tumbuhan yang biasanya paling keras adalah… 
a. Batang 
b. Daun 
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c. Akar 
d. Biji 

5) Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk bahan 
bangunan adalah… 
a. Batang 
b. Daun 
c. Akar 
d. Biji 

6) Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. 
Tulang daun mentyirip misalnya pada… 
a. Jambu 
b. Ketela 
c. Pepaya 
d. Bambu 

7) Berikut ini adalah tumbuhan yang memiliki bentuk tulang daun 
menjari, kecuali… 
a. Papaya 
b. Tebu 
c. Ketela 
d. Jarak 

8) Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dilakukan daun pada… 
a. Kloroplas 
b. Klorofil 
c. Kromosom 
d. Kelopak 

9) Cambium dimiliki oleh tumbuhan yang batangnya… 
a. Basah 
b. Rumput 
c. Berair 
d. Berkayu 

10) Jika pada sehelai tangkai daun hanya terdapat satu helai daun maka 
tumbuhan tersebut memiliki jenis daun… 
a. Majemuk 
b. Tunggal 
c. Individu 
d. Produsen 

11) Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan tumbuhan mewarisi 
semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah 
reproduksi secara… 
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a. Generatif 
b. Vegetatif 
c. Seksual 
d. Alami 

12) Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan 
manusia disebut perkembangbiakan… 
a. Vegetatif buatan 
b. Generatif 
c. Aseksual alami 
d. Vegetatif alami 

13) Berikut ini yang merupakan perkembangbiakan vegetatif alami 
adalah… 
a. Setek, okulasi, dan cangkok 
b. Geragih, tunas, dan okulasi 
c. Setek, umbi batang, dan umbi akar 
d. Tunas, umbi batang, dan umbi lapis 

14) Tumbuhan paku dan lumut merupakan contoh tumbuhan tidak 
berbiji. Tumbuhan tersebut berkembangbiak dengan cara… 
a. Stek 
b. Spora 
c. Membelah diri 
d. Okulasi 

15) Mencangkok lebih disukai daripada menanam biji, karena… 
a. Hasilnya sama dengan induk 
b. Sistem perakarannya lebih kokoh 
c. Mendapatkan tanaman jenis baru yang lebih baik 
d. Memperoleh jenis unggul jika dibandingkan dengan induknya 

16) Tanaman berikut ini yang dapat dicangkok adalah… 
a. Jambu dan apel 
b. Pisang dan anggrek 
c. Manga dan kelapa 
d. Ubi kayu dan manga 

17) Berikut ini tumbuhan yang berkembangbiak secara tunas adalah… 
a. Pisang dan padi 
b. Bamboo dan pisang 
c. Mangga dan pisang 
d. Mahoni dan bambu 

18) Kelompok tumbuhan yang berkembangbiak dengan akar tinggal 
adalah… 
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a. Kunyit, jahe, dan temulawak 
b. Jahe, arbel, dan bawang merah 
c. Lengkuas, bawang putih, dan jahe 
d. Bawang merah, kunyit dan strowberi 

19) Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang 
didahului oleh… 
a. Penyerbukan 
b. Penyilangan 
c. Pembuahan 
d. Pertumbuhan 

20) Tumbuhan yang memiliki biji tunggal dinamakan tumbuhan… 
a. Dikotil 
b. Monokotil 
c. Majemuk 
d. Klorofil 

Soal Essay 

1. Sebutkan fungsi daun pada tumbuhan? 
2. Apa yang dimaksud dengan daun majemuk? 
3. Sebutkan tiga bagian pokok pada tumbuhan? 

 
4. Jelaskan bagian-bagian pada daun majemuk pada gambar di atas! 

 
5. Tuliskan minimal satu integrasi Al-Qur‘an yang menjelaskan tentang 

alat hara? 
 

6. Mengapa buah mempunyai daging buah yang rasanya manis? 
7. Sebutkan bagian-bagian pada bunga? 
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8. Jelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dengan 
vegetatif buatan pada tumbuhan 
 

 
9. Jelaskan fungsi bagian-bagian pada bunga diatas! 
10. Tuliskan satu integrasi Al-Quran yang menjelaskan tentang 

reproduksi tumbuhan? 

KUNCI JAWABAN 

Pilihan Ganda 

1) D 
2) D 
3) C 
4) A 
5) A 
6) C 
7) B 
8) A 
9) D 
10) D 
11) B 
12) A 
13) D 
14) B 
15) A 
16) D 
17) B 
18) A 
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19) C 
20) B 

Essay 

1. Fungsi daun pada tumbuhan 
a. Sebagai tempat terjadinya fotosintesis untuk membuat makanan 
b. Sebagai tempat terjadinya pertukaran gas untuk respirasi 
c. Sebagai tempat pelepasan air ke udara 

2. Daun majemuk adalah daun yang di dalam satu tangkainya memiliki 
lebih dari satu helaian daun 

3. Tiga bagian pokok pada tumbuhan 
a. Akar (Radix) 
b. Batang (caulis) 
c. Daun (folium) 

4. Bagian-bagian daun majemuk 
a. Anak daun, merupakan helaian daun yang terpisah pisah karena 

torehan yang dalam. 
b. Tangkai anak daun, yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang 

mendukung anak daun 
c. Ibu tangkai daun, merupakan tempat duduknya helaian-helaian 

daun. 

َِوفَْرُعَهاِفِيِالسََّماءِِ .5 ِأَْصلَُهاِثَابِتِ  ُِِمَِثَل َِِكِلَمت َِِطّيِبَت َِِكَشَجَرةِ َِطيِّبَتِ   أَلَمِِْتَرََِِكْيفََِِضَربَِِّللاَّ
Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. (Q.S Ibrahim: 24) 

6. Dalam daging buah tersimpan cadangan makanan yang banyak 
mengandung karbohidrat, mineral, dan glukosa. Suatu daging buah 
terasa manis karena di dalam daging buah terdapat kandungan 
glukosa. 

7. Bagian-bagian pada bunga 
a. Tangkai bunga (Pedicullus) 
b. Dasar bunga (Receptaculum) 
c. Kelopak (Calix) 
d. Mahkota bunga (Corolla) 
e. Benang sari (Stamen) 
f. Putik (Pistillum) 

8. -Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan 
tumbuhan tanpa kawin yang terjadi tanpa kawin yang terjadi bantuan 
manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah 
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perkembangbiakan terjadi karena bertemunya antara sel kelamin 
jantan dan sel kelamin betina sehingga menghasilkan individu baru. 

9. Fungsi bagian-bagian pada bunga 
a. Tangkai bunga (Pediculus), berfungsi sebagai tempat 

menopangnya bunga, sebagai tempat peralihan daun. 
b. Dasar Bunga (Receptaculum), berfungsi sebagai tempat 

metamorphosis daun untuk menjadi bagian-bagian bunga 
yang duduk amat rapat satu sama lain  

c. Kelopak (Calix), berfungsi sebagai hiasan bunga, 
menyelubungi bunga ketikamasih kuncup dan melindungi 
kuncup dari pengaruh luar\ 

d. Mahkota Bunga (Corolla), berfungsi sebagai hiasan bunga 
e. Benang sari (Stamen), berfungsi sebagai alat kelamin jantan  
f. Putik (Pistillum), berfungsi sebagai alat kelamin betina 

10. Q.S An-naba‘: 15   

 لِّنُْخِرجَِِبِهِۦَِحبًّاَِونَبَات ا 
Artinya: supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan 
tumbuh-tumbuhan 
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BAB II 
ALAT HARA  

(ORGANUM NUTRITIVUM) 

 

 Pada hakikatnya alat perkembangbiakan vegetatif pada 
tumbuhan adalah alat-alat hara. Alat hara (Organum nutritivum) adalah 
semua bagian tubuh tumbuhan yang secara lansung ataupun tidak 
lansung berfungsi menyangga kehidupan tumbuhan seperti berfungsi 
untuk penyerapan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan zat-
zat makanan yang dinamakan alat hara. Dari alat hara berturut-turut 
akan diuraikan organ-organnya sebagai berikut : 

A. AKAR (Radix) 

1. Pengertian Akar (Radix) 

Akar (root) adalah organ multiseluler yang menambahkan 
tumbuhan vascular ke dalam tanah, mengabsorbsi mineral dan air, 
dan seringkali menyimpan karbohidrat. Sebagian besar Eudikotil dan 
Gymnospermae memiliki system akar tunggang (taproot), yang 
berkembang dari akar embrionik. Akar tunggang memunculkan akar 
lateral (lateral root), yang disebut juga akar cabang. Pada kebanyakan 
Angiospermae, akar tunggang menyimpan gula dan pati yang akan 
dikonsumsi oleh tumbuhan selama pembungaan dan pembentukan 
buah. 

Akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada 
dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Ada beberapa 
tumbuhan yang mempunyai akar muncul ke permukaan tanah untuk 
fungsi-fungsi tertentu karena persediaan oksigen yang terbatas dan 
aerase yang buruk di dalam tanah. 

Akar dalam istilah ilmiahnya disebut ―Radix‖, merupakan bagian 
utama dari tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Pada ujung-
ujung akar terdapat meristem apikal yang terus membelah diri dan 
berkembang juga terdapat kaliptra (tudung akar) yang berfungsi 
sebagai pelindung. Tudung akar berasal dari meristem apikal dan 
terdiri dari sel-sel parenkim. Jaringan meristem adalah jaringan muda 
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pada tumbuhan yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru 
terdapat pada titik-titik pertumbuhan.41 

Pembelahan meristem apikal membentuk daerah pemanjangan 
atau ―zona perpanjangan sel‖. Setelah zona ini terdapat ―zona 
differensiasi sel‖ dan ―zona pendewasaan sel‖. Pada zona differensiasi 
sel, sel-sel akar berkembang menjadi beberapa sel permanen, misalnya 
beberapa sel terdifferensiasi menjadi xilem, floem, parenkim, dan 
sklerenkim. 

Akar tumbuhan merupakan struktur tumbuhan yang terdapat di 
dalam tanah. Akar adalah tempat masuknya mineral atau zat-zat hara. 
Akar merupakan kelanjutan sumbu tumbuhan. Tumbuhan dikotil dan 
monokotil ada perbedaan sistem perakaran. Pada akar tumbuhan 
monokotil terususun sistem akar serabut.42 

Panjang akar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti porositas 
tanah, tersedianya air dan mineral, dan kelembapan tanah. Morfologi 
akar terdiri dari rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung 
akar. Rambut akar merupakan perluasan permukaan dari sel-sel 
epidermis akar yang berguna untuk memperluas daerah penyerapan.  

Rambut akar hanya tumbuh di dekat ujung akar dan pada 
umumnya relatif pendek. Ujung akar tersusun dari jaringan meristem 
yang sel-selnya berdinding tipis dan aktif membelah diri. Fungsi 
tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar terhadap kerusakan 
mekanis.Air dan mineral diserap oleh ujung akar dan rambut-rambut 
akar (secara osmosis) masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Osmosis 
adalah perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi rendah 
(kurang pekat) ke larutan yang berkonsentrasi tinggi (lebih pekat) 
melalui selaput semipermeabel. Selaput semipermeabel adalah selaput 
pemisah yang hanya dapat dilalui oleh air dan zat tertentu. Tetapi 
selain secara osmosis, penyerapan air dan mineral dapat dilakukan 
dengan transpor aktif, yaitu, sistem transpor ion dan molekul melalui 
membran sel dengan menggunakan energi. 

Akar juga digunakan sebagai alat pernapasan yang disebut akar 
napas. Akar napas terdapat pada tumbuhan yang ada di hutan bakau, 

                                                             
41

 Campbell. Biology. Erlangga. Jakarta: 2000 
42 Nanang y.2011. Akar Tanaman: 
http://nanangyuliyanto.blogspot.com/2011/04/akar-tanaman.html di akses: 05-maret-
2014 

http://nanangyuliyanto.blogspot.com/2011/04/akar-tanaman.html
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yang bertmbuh tegak pada pangkal batangnya. Pada akar napas ada 
banyak celah agar udara dapat masuk. Tetapi, selain memiliki akar 
napas, ada juga akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian 
batang di atas tanah ke arah tanah. Fungsi akar gantung ketika masih 
menggantung adalah untuk menyerap udara.43 
Berikut ini adalah beberapa sifat akar : 

a. Merupakan bagian tumbuhan yang pada umumnya terdapat di 
dalam tanah dan tumbuh menuju ke pusat bumi 

b. Tidak berbuku-buku dan tidak beruas-ruas 
c. Akar umumnya berwarna keputih-putihan atau kekuning-

kuningan 
d. Bentuknya meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus 

tanah. 
Adapun fungsi akar adalah: 

a. Menyerap air, garam-garam mineral maupun unsur hara dari 
dalam tanah . 

b. Memperkuat berdirinya tanaman 
c. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan 

d. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan O2 dan CO2 
yaitu melalui bulu bulu akar 

e. Pada tumbuhan tertentu dapat berfungsi sebagai alat 
perkembangbiakan vegetatif. 

 
2. Struktur Akar 

Struktur pada akar dapat di bagi menjadi beberapa macam: 
a. Leher akar atau pangkal akar (collum) yaitu bagian akar yang 

bersambungan dengan pangkal batang. 
b. Ujung akar (apex radicis), bagian akar yang paling muda, terdiri 

atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengatakan 
pertumbuhan. 

c. Batang akar (corpus radicis) bagian akar yang terdapat antara leher 
akar dan ujungnya. Cabang-cabang akar (radix lateralis), yaitu 
bagian- bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan 
pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok. Dan masing-
masing dapat mengadakan percabangan lagi. 

d. Serabut akar (fibrilla radicalis), cabang-cabang akar yang halus-

                                                             
43 Neik A. Cambell dkk. Biologi Edisi ke Delapan. Jilid 1, Erlangga. Jakarta:2008. 
Hlm. 2008 
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halus dan berbentuk serabut. 
e. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar (pilus radicalis) yaitu 

bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan 
penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya 
seperti bulu atau rambut, oleh sebab itu dinamakan rambut akar 
atau bulu akar. Dengan adanya rambut-rambut akar ini bidang 
penyerapan akar menjadi amat diperluas, sehingga lebih banyak 
air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. 

f. Tudung akar (calyptras),yaitu bagian akar yang letaknya paling 
ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi 
ujung akar yang masih muda dan lemah. 

 

 

Gambar 2. 1 Akar Tunggang 

(Sumber : https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-tumbuhan-dikotil/) 

https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-tumbuhan-dikotil/
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Gambar 2. 2 Akar Serabut 

 (Sumber https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-tumbuhan-dikotil/) 

3. Bentuk akar 

Menurut bentuknya, akar dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang 
dan akar serabut. 

a. Akar tunggang 

 

 (Sumber : https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-tumbuhan-dikotil/) 

1) Tumbuh lurus ke bawah yang merupakan akar pokok 
kelanjutan dari batang. Sedangkan akar-akar yang lain 
merupakan cabang dari akar tunggang dan berbiji telanjang 

2) Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan 

3) Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua 

Gambar 2. 3 Akar tunggang dan serabut 
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(dikotil), misalnya Daucus carota, Mangifera indica, Citrus grandis, 
Durio oxleanus, Lansium domesticum, Vanda 

b. Akar serabut 

 
Gambar 2. 4 akar serabut 

(Sumber : https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-tumbuhan-dikotil/) 

1) Akar yang berukuran relatif kecil dan tumbuh di pangkal 
batang. 

2) Ukuran akar yang satu dengan yang lain kurang lebih sama 
besar dan sama panjang. 

3) Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu 
(monokotil), misalnya Graminae, Coconucifera, dan tumbuhan 
yang dibiakkan melalui cangkok atau stek. 

4) Fungsi utamanya adalah untuk memperkokoh berdirinya 
tumbuhan. 

4. Akar utama dan tambahan 

Akar utama atau akar pokok (Radix primaria) adalah akar yang 
tumbuh sebagai kelanjutan akar embrio (Radicula) dan menjadi besar. 
Pada tumbuhan yang berumbi lapis, berumbi batang dan yang 
memiliki rimpang, akar utama ini segera terhenti pertumbuhannya 
atau mati. Hal itu juga terjadi pada kebanyakan monokotil. 

Akar tambahan atau akar adventif (Radix adventitia) adalah akar 
yang tumbuh dari pangkal batang, apabila akar utama tumbuh lemah 
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atau berhenti pertumbuhannya. Jadi akar tambahan dapat 
mendampingi akar utama seperti pada tanaman serealia.44 

  
(a) (b) 

Gambar 2. 5 Akar utama (a) dan Akar tambahan (b) 

(Sumber : https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-
tumbuhan-dikotil/) 

 
5. Akar adventif 

Terbentuk pada organ tumbuhan yang berada di atas permukaan 
tanah, batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan pada akar 
tua yang sudah mengalami pertumbuhan sekunderakar tumbuhan 
yang dikultur secara in vitro - penting untuk propagasi. Terbentuk 
secara endogen di dekat jaringan pembuluh, pembentukan primordia 
dimulai dengan pembelahan sel-sel parenkim atau kalus. Diferensiasi 
meristem apeks, tudung akar, silinder pembuluh dan korteks (di 
dalam organ asal) sel-sel kalus atau parenkim pada bagian proksimal 
atau pangkal akar adventif . Terdiferensiasi menjadi unsur jaringan 
pembuluh yang akan menyambung dengan unsur pembuluh pada 
organ tempat terbentuknya akar adventif tersebut.45 

a. Bentuk akar utama 
1) Bentuk tombak (Fusiformis) 

Adalah akar berbentuk kerucut dengan akar lateral berjumlah 
sedikit atau tak ada. Contoh pada wortel (Daucus carota) dan 
lobak (Raphanus sativus). Tanaman berakar seperti itu, memiliki 
daun yang tersusun dalam roset akar. Dalam pembentukan 

                                                             
44 Aryuliana Diah. Biologi 1. Erlangga. Jakarta: 2004 
45 Tjitrosoepomo, G. Morfologi Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta: 1985 

https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-tumbuhan-dikotil/
https://www.nesabamedia.com/ciri-ciri-tumbuhan-dikotil/
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umbi itu, hipokotil yakni bagian batang di bawah keping biji 
turut serta. 

 

 

 
 

(a) (b) 
 

Gambar 2. 6 Daucus carota (a) Raphanus sativus (b) 

(Sumber : https://www.amkhaseed.com/products/carrot-lunar-white-
daucus-carota-sativus) 

 
2) Bentuk gasing (Napiformis) 

Yang membengkak di pangkalnya dan berujung ramping dan 
tipis. Cabang akar hanya sdikit di bagian ujung. Contoh pada 
bengkoang (Pachhyrrhizus erosus). 

 

 
(a) 

Gambar 2. 7 Pachhyrrhizus erosus (a) 

(Sumber:https://medplants.blogspot.com/search/label/Pachyrhizus%2
0erosus) 



Morfologi Tumbuhan | 113 

 
3) Bentuk benang (Filiformis) 

Lebih tebal dari yang berbentuk serabut dan lebih terpisah 
satu dengan yang lain seperti pada jagung ( Zea mays). 

 
(a) 

Gambar 2. 8 Zea mays (a) 

(Sumber : https://floridata.com/plant/1061) 

4) Bentuk yang bercabang (Ramosa) 
Akar utama besar dan kuat serta bercabang banyak. 
Keselurhannya berbentuk kerucut. Bentuk ini terdapat pada 
pohon yang tumbuh dari biji. 

6. Modifiksi akar 

a. Akar napas. 

 

Gambar 2. 9 Akar Napas 

(Sumber : https://www.materi.carageo.com/jenis-jenis-akar/) 

Akar naik ke atas tanah, khususnya ke atas air seperti pada 
generasi (Avicennia, Soneratia), Rhizophora dan Pandanus 
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b. Akar gantung. 

 

(Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Sonneratia) 

Akar sepenuhnya berada di atas tanah. Akar gantung terdapat pada 

Ficus benjamina 

c. Akar banir 

  

(Sumber : https://www.berbagaireviews.com/2017/09/jenis-jenis-akar-
pada-tumbuhan-beserta.html) 

yaitu akar yang bentuknya menyerupai papan yang tumbuh pada 
bagian atas akar Akar ini banyak terdapat pada tumbuhan jenis 
tropik. Umumnya yang mempunyai akar banir adalah pohon-
pohon besar. 

Gambar 2. 10 Soneratia 

Gambar 2. 11 Akar Banir 
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d. Akar penghisap. 

 

Sumber : https://www.juraganles.com/2017/08/akar-tumbuhan-
fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html) 

Akar yang terdapat pada tumbuhanyang hidup sebagai parasit yang 
berguna untuk menyerap air dan zat makanan misalnya pada 
benalu(Loranthus). 

e. Akar pelekat 

  

(Sumber : https://www.juraganles.com/2017/08/ 

akar-tumbuhan-fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html) 

adalah akar-akar yang keluar dari buku-buku batang memanjat 
yang berguna untuk menempel pada penunjangnya misalnya 
pada lada (piper nigrum L. 

Gambar 2. 12 Akar Penghisap 

Gambar 2. 13 Akar Pelekat 

https://www.juraganles.com/2017/08/
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f. Akar pembelit. 

 

Gambar 2. 14 Akar pembelit 

(Sumber : https://www.juraganles.com/2017/08/akar-tumbuhan-
fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html) 

 

Berkembang dari tumbuhan yang memanjat misalnya pada 
tanaman vanili. vanilla panivolia andr 

g. Akar Lutut 

 

 

(Sumber : https://www.juraganles.com/2017/08/akar-tumbuhan-
fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html) 

adalah akar atau bagian akar yang tumbuh ke atas kemudian 
membengkok masuk kedalam tanah. Bentunya seperti lutut yang 

dibengkokkan pada pohon tanjang(Bruguira var vivolia W.et A.) Pada 

akar ada tiga zona pertumbuhan yang terdiri atas daerah difernsiasi, 
daerah pemanjangan dan daerah pembelahan sel (daerah meristem). 
Berikut ini akan di jelaskan masing-masing zona pertumbuhan. 

Gambar 2. 15 Akar Lutut 

https://www.juraganles.com/2017/08/akar-tumbuhan-fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html
https://www.juraganles.com/2017/08/akar-tumbuhan-fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html
https://www.juraganles.com/2017/08/akar-tumbuhan-fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html
https://www.juraganles.com/2017/08/akar-tumbuhan-fungsi-struktur-dan-jenis-jenis-akar.html
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a) Daerah diferensiasi 

Daerah ini terletak pada bagian akhir akar, bercampur 
dengan daerah pemanjangan. Didaerah diferensiasi terdapat tiga 
sistem jaringan yang dihasilkan oleh sel meristem yaitu 
protoderma, meristem dasar dan prokambium. 

b) Daerah pemanjangan 

Daerah pemanjangan ini terletak di belakang daerah 
meristem apikal akal. Sel-selnya lebih tahan terhadap kerusakan 
yang disebabkan oleh radiasi dan bahan kimia beracun 
dibandingkan daerah yang lainnya. Pada sel ini berfungsi untuk 
penyimpanan makanan. 

c) Daerah pembelahan sel (daerah meristem) 

Daerah pembelahan sel terletak di tudung, akar yang 
meliputi meristem apikal (daerah pusat pembelahan) dan 
derivatnya. Meristem apikal menghasilkan sel-sel meristem primer 
dan juga menggantikan sel tudung akar yang akan mengelupas. 

Pada akar ada tiga zona pertumbuhan yang terdiri atas 
daerah diferensiasi, daerah pemanjangan dan daerah pembelahan 
sel (daerah meristem).46 

Berikut ini akan di jelaskan masing-masing zona 
pertumbuhan. 

a. Daerah difernsiasi. Daerah ini terletak pada bagian akhir akar, 

bercampur dengan daerah pemanjangan. Didaerah diferensiasi terdapat 
tiga sistem jaringan yang dihasilkan oleh sel meristem yaitu 
protoderma, meristem dasar dan prokambium. 

b. Daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan ini terletak di 
belakang daerah meristem apikal akal. Sel-selnya lebih tahan 
terhadap kerusakan yang disebabkan oleh radiasi dan bahan 
kimia beracun dibandingkan daerah yang lainnya. Pada sel ini 
berfungsi untuk penyimpanan makanan. 

c. Daerah pembelahan sel (daerah meristem). Daerah pembelahan 
sel terletak di tudung, akar yang meliputi meristem apikal 
(daerah pusat pembelahan) dan derivatnya. Meristem apikal 

                                                             
46 Tjitrosoepomo,G. Morfologi Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta: 2007 
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menghasilkan sel-sel meristem primer dan juga menggantikan 
sel tudung akar yang akan mengelupas. 

 

 

(Sumber : https://www.nafiun.com/2012/12/struktur-dan-fungsi-akar-
pada-tumbuhan-gambar.html) 

 

7. Perkembangan Akar 

Pada embrio, akar berkembang dari akar embrio atau radikula. 
Akar itu tumbuh menjadi akar utama yang juga di sebut akar primer 
(Radix primaria) dan bertambah panjang akibat oembelahan dan 
pemanjangan sel di belakang apeks akar. Apeks akar di lindungi oleh 
tudung akar, suatu penutub yang terdiri dari sel-sel dewasa. Pada titik 
tumbuh akar, sel di bentik tidak hanya ke akar belakang untuk 
menambah panjangnya akar, namun juga kea rah yang berlawanan 
untuk mengganti sel-sel tudung akar yang akan aus sewaktu akar 
tumbuh menembus tanah. Dekat di beakangnya terdapat bulu-bulu 
akar (rambut-rambut akar), yang membantu dalam penyerapan air 
dan garam-garam dari dalam tanah serta memperluas permukaan akar 
yang dapat menyerap bahan-bahan tersebut. Pada jarak tertentu di 
belakang meristem apeks akar, akan di bentuk akar lateral (Radix 
lateralis).47 

a. Sistem akar tunggang, jika akar lembaga terus bertumbuh 
menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar 
yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga 
disebut akar tunggang (Radixprimaria). Sistem akar ini biasa 

                                                             
47

 Belfield. A Practical Course in Biology. Oxford Pergamon Press. New York: 

1971 

Gambar 2. 16 akar dan bagian-bagiannya 

https://www.nafiun.com/2012/12/struktur-dan-fungsi-akar-pada-tumbuhan-gambar.html
https://www.nafiun.com/2012/12/struktur-dan-fungsi-akar-pada-tumbuhan-gambar.html
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terdapat pada tumbuhan biji belah (Dycotildoneae) dan tumbuhan 
biji telanjang (Gymnospermae). Perlu di ingat, sistem akar 
tunggang hanya di temukan pada tanaman yang berkembang 
biak secara generatif (melalui biji). 

b. Sistem akar serabut, dimana jika akar lembaga dalam 
perkembangan lanjutannya mati atau kemudian 
pertumbuhannya disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih 
sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Karena 
bentuknya seperti serabut maka akar ini di sebut akar serabut 
(Radix primaria). 

c. Penampakan dan pecabangan akar. Pola percabangan akar 
bermacam-macam dan arsitekturnya berubah sewaktu 
perkembangan berlangsung, biasanya disesuaikan dengan gen 
dan keadaan lingkungan yang khas. Sehingga memunculkan 
akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus, antara lain 
1) Akar udara atau akar gantung (Radix aereus) Akar ini keluar 

dari bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, menggantung 
diudara dan tumbuh ke arah tanah. Selama masih 
menggantung akar ini menyerap air dan gas dari udara, dan 
sering kali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air 
atau udara yang disebut velamen. Misalnya pada beringin ( 
Ficus benjamina). 

 
(a) 

Gambar 2. 17 Ficus benjamina (a) 

 (Sumber : https://www.rhsplants.co.uk/plants/_/ficus-benjamina-
danielle/classid.2000032157/) 

2) Akar tunjang atau akar egrang Akar tambahan pada bagian 
batang di atas permukaan tanah atau rawa yang tumbuh 
membentuk lengkungan ke bawah masuk ke dalam tanah. 
Pada perkembangan selanjutnya, akar lengkung ini bisa 



120 | Nurdiana, SP., MP 

menebal. Akar melengkung yang baru bisa tumbuh pada 
lengkungan sebelumnya. Lengkungan berlaku sebagai egrang 
yang menunjang tegaknya batang tumbuhan. Akar ini 
terbentuk karena kurangnya kadar oksigen di dalam tanah 
atau rawa, sehingga akar ini juga berperan dalam 
pengambilan oksigen dari udara. Misalnya pada bakau 
(Rhizophora conjugata) dan pandan ( Pandanus tectorius). 

 

 
(a) 

Gambar 2. 18 Pandanus tectorius (a) 

Sumber : https://www.tetiaroasociety.org/biosphere-
tetiaroa/pandanus-tectorius 

3) Akar Pelekat (Radix adligans) Akar- akar yang keluar dari 
buku- buku batang tumbuhan memanjat dan berguna untuk 
menempel pada penunjangnya tanpa menyerap makanan. 
Misalnya pada sirih ( Piper betle).48 

 

                                                             
48 Campbell. Biologi Edisi ke Delapan Jilid Dua. Erlangga. Jakarta: 2012 
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(a) 
Gambar 2. 19 Piper betle (a) 

(Sumber: http://medplants.blogspot.com/2012/10/piper-betle-
nagavalli-tamalapaku-paan.html) 

4) Akar penggerek atau akar penghisap (Haustorium) Akar-akar 
yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit 
atau hemiparasit. Akar ini berguna untuk menyerap air dan 
zat makanan dari inangnya (bersifat parasit). Misalnya pada 
benalu (Loranthus) dan Raflessia. Pada keadaan ini akar hisap 
masuk sampai jaringan xylem dan floem tumbuhan inang. 
Bisa juga bersifat hemiparasit, misalnya pada pasilan 
(berhijau daun). Di sini akar hisap dimasukkan sampai 
jaringan xilem tumbuhan inangnya, jadi hanya mengambil air 
dan garam- garam mineral. 

 

  
 

(a) (b) 
Gambar 2. 20 Benalu (a) Raflessia (b) 

(Sumber : 
https://geolt22.wordpress.com/2012/04/
25/unique-flora-fauna-of-southeast-asia/) 
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5) Akar Gasing (Napiformis) Pangkal akarnya besar membulat 
dengan ujung sedikit meruncing, cabang akarnya hanya 
sedikit di ujung akar. Misalnya pada bengkuang ( Pachyrrhizus 
erosus). 

6) Akar Tombak (Fusiformis) Akar yang berpangkal besar 
meruncing ke ujung (bentuk kerucut) dengan akar lateral 
berjumlah sedikit atau tak ada. Biasanya menjadi tempat 
penimbunan makanan, misalnya wortel ( Daucus carota). 

7) Akar banir atau akar penyangga (Buttress roots) di sini bagian 
akar besar yang ada dekat pangkal sumbu pangkal di 
permukaan tanah (yang dangkal) mengalami pertumbuhan 
radial yang kurang teratur dan mengakibatkan timbulnya 
bagian akar tersebut ke atas tanah serta membangub struktur 
seperti bingkai atau papan. Jadi pada batang terjadi bingkai 
sebagai kelanjutan penebalan dari akar. Bingkai serupa ini 
berguna dalam stabilisasi mekanik batang. Contoh : pada 
pohon kenari (Canarium commune), pohon angsana (Pterocarpus 
indicus) 

 
 

(a) 
Gambar 2. 21 Canarium commune (a) (Sumber : 

https://geolt22.wordpress.com/2012/04/25/unique-flora-fauna-of-
southeast-asia/) 

8) Akar tiang. Seringkali akar tambahan tumbuh pada cabang 
datar jauh di atas tanah. Akar seperti iyu tumbuh ke bawah 
dan masuk tanah. Di dalam tanah akar itu bercabang- 
cabang sementara akar yang menghubungkan cabang 
dengan tanah dapat mengalami penebalan sekunder dan 
berupa tiang yang turut menyokong tanaman seperi pada 
beringin (Ficus benyamina). 
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9) Akar cekik. Beberapa jenis Ficus seperti F. bengalensis 
memulai hidupnya sebagai empifit di atas cabang yang 
tinggi pada inangnya. Akar-akar yang di hasilkannya 
tumbuh bersama ke bawah dan membesar sehingga 
mendesak batang tanaman inang yang di taraf lanjut di 
―Cekik‖nya.49 

 
(a) 

Gambar 2. 22 F. bengalensis (a) 

(Sumber : https://www.ciriciripohon.com/2020/01/ciri-ciri-pohon-
beringin-cekik-di-alam-liar.html ) 

10) Akar pasak. Terdapat, pada Avicannia sp. dan Sonneratia 
sp. keduanya pohon bakau-bakau. Dari akar horizontal 
dekat permukaan tanah, tumbuh cababg-cabang berarah 
vertical ke atas (geotropi negtif) dan muncul di atas 
permukaan tanah. Karena akar pasak itu mungkin muncul 
di atas permkaan karena kandungan oksigen tanah rawa 
itu kurang, maka akar seperti itu dinamakan pneumatofor. 

 
(a) 

Gambar 2. 23 Avicannia sp (a) 

(Sumber : https://www.alamy.com/stock-photo-red-mangroves-
avicennia-sp-gilimanuk-bali-national-park-indonesia-33098056.html) 

                                                             
49

 Falahuddin. Biologi Dasar. Excellent Publishing. Palembang: 2014 
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11) Akar Lutut yaitu akar tumbuhan dikatakan bagian akar 
yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi masuk 
kedalam tanah sehingga membentuk gambaran seperti 
lutut kaki dan berguna untuk kepentingan pernapasan, 
misalnya pohon tanjang (Bruguiera parvifoia W.et A). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 24 Bruguiera parvifoia (a) 

(Sumber : https://www.alamy.com/stock-photo-red-mangroves-
avicennia-sp-gilimanuk-bali-national-park-indonesia-33098056.html) 

 
5. Akar fotosintesis 

Akar ini juga berupa akar udara dan mengandung klorofil. 
Akar seperti ini terdapat pada Taeniophyllum, suatu anggrek epifit 
yang tak berdaun sehingga akar yang berklorofil adalah satu-
satunya alat untuk fotosintesis. Pada Philodendron akar adventif yang 
di gunakan sebagai alat pemanjat, dapat pula berklorofil.50 

 
 

(a) 
Gambar 2. 25 Taeniophyllum (a) 

                                                             
50 Anggraini. Mengenal Dunia Tumbuhan. Balai Pustaka. Jakarta: 2012 
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(Sumber : https://www.alamy.com/stock-photo-red-mangroves-
avicennia-sp-gilimanuk-bali-national-park-indonesia-

33098056.html) 
 

6. Akar pelekat 
Melekatkan tumbuhan yang merambat ke atas sandaran tanpa 
menyerap makanan dari padanya seperti pada sirih (Piper betle, 
Piperaceae) . 
a. Akar penyimpan cadangan makanan. Umbi akar seperti pada 

akar ketela pohon (Manihot utilissima) yang penuh dengan pati. 
 

 
 

(a) 
Gambar 2. 26 Manihot utilissima (a) 

Sumber : https://www.alamy.com/stock-photo-red-mangroves-
avicennia-sp-gilimanuk-bali-national-park-indonesia-

33098056.html) 
b. Akar kontraktil, adalah akar pada tumbuhan berumbi yang 

berkontraksi seperti pada (Manihot utilissima). Pengerutan seperti 
itu terjadi terutama dalam korteks dan dapat mengakibatkan 
pemendekan akar hingga 30-40%, sehingga umbi tertarik ke 
tempat lebih dalam di tanah. 

c. Akar simbiotik, yaitu bintil akar tempat penambat nitrogen 
bebas dari udara seperti Rhizobium berasosiasi dengan akar. 
Asosiasi itu biasanya itu biasanya simbiotik: tanaman penerima 
senyawa bernitrogen dan bekteri memperoleh sumber energi 
biasanya gula. Bakteri mengakibatkan inang membelah-belah 
sehingga membentuk bintik akar. Bintil akar serupa terdapat 
pada beberapa suku lain seperti Casuarinaceae. 



126 | Nurdiana, SP., MP 

 
 

(a) 
Gambar 2. 27 Casuarinaceae (a) 

(Sumber:https://plantstomata.wordpress.com/2017/08/09/stoma
ta-in-casuarina-equisetifolia-casuarinaceae-fagales/) 

d. Akar penghisap (haustorium), yaitu akar-akar yang terdapat pada 
tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk 
menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. Contoh 
benalu.. 

e. Akar yang bervelamen adalah jaringan terluar pada akar 
beberapa anggerik epifit yang terdiri dari sel-sel mati seperti 
pada vanda. Meskipun demikian sel velamen tidak rebah atau 
rusak karena diperkuat oleh dinding yang tebal. 

f. Duri akar, akar yang berubah menjadi duri terdapat misalnya 
pada Mauritus armata (Palmae).51 

 
(a) 

Gambar 2. 28 Mauritus armata (a) 

(Sumber : https://www.alamy.com/stock-photo-red-mangroves-
avicennia-sp-gilimanuk-bali-national-park-indonesia-33098056.html) 

                                                             
51

 Ibid., 
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g. Akar nafas adalah Pneumatofor, Terdapat pada tumbuhan yang 
tumbuhan di habitat berlumpur, misalnya Avicennia, Bruguriera. 
Tumbuh di atas permukaan tanah. Memfasilitasi kebutuhan 
oksigen untuk akar yang ada di bawahnya. 

 

B. BATANG (CAULIS) 

1. Pengertian Batang (Caulis) 

Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting 
bagi tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Mengingat 
tempat dan kedudukannya bagi tubuh tumbuhan, batang dapat 
disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Oleh karena itu untuk 
mempertahankan fungsinya, batang melakukan berbagai adaptasi 
terhadap lingkungan dimana tumbuhan tersebut tumbuh. Adaptasi 
setiap tumbuhan berbeda-beda tergantung kebutuhan dari tumbuhan 
tersebut. Modifikasi batang merupakan salah satu jalan tubuh 
tumbuhan dalam melakukan adaptasi, artinya adaptasi dapat 
dilakukan tumbuhan dengan melakukan modifikasi bagian tubuh 
tumbuhan, termasuk batang.52 

 
2. Ciri-ciri Batang 

Selain bentuk batang yang biasa dilihat pada pohon, semak atau 
tumbuhan basah, masih ada bentuk-bentuk lain yang berbeda namun 
tetap melaksanakan fungsi asalnya atau sedikit termodifikasi. Di 
bawah ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada sebuah batang: 

a. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat 
pula mempunyai bentuk lain. Akan tetapi selalu bersifat 
aktinomorf, artinya dapat dengan sejumlah bidang dibagai 
menjadi dua bagian yang setangkup. 

b. Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-
buku, dan pada buku-buku inilah terdapapt daun. 

c. Tumbuhnya biasanya ke atas, menuju cahaya atau matahari: 
(bersifat fototrop atau heliotrop). 

                                                             
52 Roimil Latifa. Karakter Morfologi Daun Beberapa jenis Pohon Penghijauan Hutan 
Kota di Kota Malang. Proceding Seminar nasional Malang 21 Maret 2015 



128 | Nurdiana, SP., MP 

d. Selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh seabab itu sering 
dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak 
terbatas. 

e. Mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak 
digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang 
kecil. 

f. Umunya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya 
pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda.53 

 
3. Fungsi Batang 

Batang sangat berperan penting bagi kehidupan tumbahan. Air 
yang diserap akar diangkut oleh pembuluh kayu (xilem) sampai ke 
daun, Air dan garam-garam mineral dari dalam tanah masuk ke 
tumbuhan secara osmosis, karena cairan yang ada di dalam tumbuhan 
lebih pekat dari air yang ada di dalam tanah. Air menembus sel-sel, 
sehingga menimbulkan suatu gaya pada akar yang disebut gaya tekan 
akar, air masuk ke dalam batang secara kapilaritas, karena pada batang 
terdapat lubang-lubang kecil memanjang yang disebut kapiler batang 
yang terdapat pada korteks. Batang pada umunya terdiri dari sumbu 
tegak dengan daun-daun melekat padanya. Dalam bentuk ini fungsi 
utama batang adalah sebagai berikut: 

a. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, 
yaitu daun, bunga dan buah. 

b. Berlaku sebagai jalur translokasi air dan garam-garam mineral ke 
daun dan titik-titik tumbuh, dan bahan organik dari tempat 
pembentukannya di daun ke semua bagian dari tubuh. 

c. Batang dapat terspesialisasi serta termodifikasi bentuknya 
sebagai tempat penimbunan atau penyimpanan cadangan 
makanan. 

d. Sebagai alat perkembangbiakan baik secara vegetatif dan 
generatif. 

e. Sebagi tranportasi penguapan. 
f. Pengangkut zat makanan dari daun ke akar.54 

 
4. Fungsi Batang 

a. Fungsi utama batang adalah mendukung perluasan bidang 

                                                             
53 Ibid., 
54 Campbell. Biology edisi ke Delapan Jilid 2. Erlangga. Jakarta: 2012 
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fotosintesis serta merupakan transportasi utama dari air, unsur 
hara, dan bahan organik sebagai fotosintesis. 

b. Batang juga berfungsi mendukung tajuk tumbuhan termasuk 
daun, bunga, buah, dan biji 

c. Terkadang juga menjadi tempat penimbunan cadangan 
makanan55 

 
5. Klasifikasi Batang 

6. Kuncup (gemma, buding) atau tunas pada batang. 

(Sumber : https://bennisobekti.com/1406/cara-setek-
bunga-adenium-bonsai-cepat-menumbuhkan-tunas-

baru-pada-batang/) 

 

 

7. Kuncup ujung (terminal bud) 
 

                                                             
55 Suyitno dkk. Biologi 2. Yudistira. Jakarta. 2009 

Gambar 2. 29 Tunas Batang 

https://bennisobekti.com/1406/cara-setek-bunga-adenium-bonsai-cepat-menumbuhkan-tunas-baru-pada-batang/
https://bennisobekti.com/1406/cara-setek-bunga-adenium-bonsai-cepat-menumbuhkan-tunas-baru-pada-batang/
https://bennisobekti.com/1406/cara-setek-bunga-adenium-bonsai-cepat-menumbuhkan-tunas-baru-pada-batang/
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Gambar 2. 30 Kuncup Ujung 

 (Sumber : http://agrokomplekskita.com/penggerek-batang-padi/) 

yaitu  kuncup yang  terdapat di  ujung batang 
pokok atau ujung percabangan batan 

8. Kuncup samping 

(Sumber : http://agrokomplekskita.com/penggerek-batang-padi/) 

9. Kuncup samping (lateral bud) 

yaitu kuncup yang berada pada buku batang di ketiak daun, 
sebagai kuncup utama tumbuh dari meristem utama. 

10. Kuncup ujung semu 

Gambar 2. 31 Kuncup Samping 
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Gambar 2. 32 Kuncup ujung semu 

(Sumber : http://agrokomplekskita.com/penggerek-batang-padi/) 
 

Kuncup ujung semu (pseudoterminal bud)yaitu kuncup yang 
terletak di pangkal kuncup ujung yang sesungguhnya. 

11. Kuncup di kedua sisi kuncup samping (collateral bud) 

 

 (Sumber : http://agrokomplekskita.com/penggerek-batang-padi/) 

 

yaitu kuncup yang berada pada buku batang di ketiak daun, 
sebagai kuncup pendamping yang tmbuh di meristem samping. 

12. Kuncup di bekas daun (infrapetiolar) 
Kuncup yang tumbuh di daerah meristem bekas daun. 

 

b. Klasifikasi batang berdasarkan pertumbuhan dan 
perkembangan kuncup 

1. Monocaulis 

(Sumber : https://www.belajarsampaimati.com/2015/01/apa-yang-

Gambar 2. 33 collateral bud 

Gambar 2. 34 batang monocaulis 

http://agrokomplekskita.com/penggerek-batang-padi/
http://agrokomplekskita.com/penggerek-batang-padi/
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disebut-monocaulis-monopodial.html) 

yaitu batang yang pertumbuhannya di dominir oleh kuncup 
ujung. Kuncup lateral menjadi perbungaan sehingga terbentuk 
struktur batng tunggal. Monocaulis di bagi menjadi dua: 

Monocaulis monocarpi, kuncup ujung pada usia tertentu 
menjadi perbungaan sehingga pertumbuhan batang terhenti, 
contoh: pisang. Monocaulis polycarpi, kuncup ujung berfungsi 
tetapi kuncup samping berubah menjadi perbungaan, contoh: 
Kelapa. 

2. Monopodial 

 

 

(Sumber: http://muherda.blogspot.com/2013/10/pinang-hutan-
pinanga-kuhlii.html) 

yaitu batang yang pertumbuhannya di dominir oleh kuncup 
ujung. Kuncup lateral tumbuh tetapi kurang baik. Batang pokok 
akan nampak jelas, contoh: sengon. 

3. Simpodial 

  

Gambar 2. 35 batang monopodial 

Gambar 2. 36 batang simpodial 
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(Sumber : http://naturalscience-jesslie88.blogspot.com 
/2011/05/percabangan-pada-batang.html) 

Yaitu batang yang pertumbuhannya di dominir oleh 
kuncup samping. Pada kondisi eksterm, saat kuncup ujung mati, 
tetapi sepasang kuncup di bagian buku batang pangkal tumbuh 
secara bersamaan sehingga terjadi percabangan, seperti: tumbuhan 
paku resam. 

c. Klasifikasi batang berdasarkan perawakan 

1. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan basah atau lunak 

.  

 

(Sumber : http://naturalscience-
jesslie88.blogspot.com/2011/05/percabangan-pada-batang.html) 

 
2. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan batang keras, 

karena adanya kandungan kayu yang dominan misalnya 
tanaman Jati. 

 

Gambar 2. 37 batang bulat 

http://naturalscience-jesslie88.blogspot.com/
http://naturalscience-jesslie88.blogspot.com/2011/05/percabangan-pada-batang.html
http://naturalscience-jesslie88.blogspot.com/2011/05/percabangan-pada-batang.html
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Gambar 2. 38 tanaman jati 

(Sumber : https://www.kampustani.com/cara-menanam-pohon-
jati/) 

3. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan berkayu yang 
memiliki ruas panjang dapat di bedakan antara tipe batang 
mendong, ruas batang panjang dan pejal misalnya rotan. 

 

 

(Sumber : http://smart-pustaka.blogspot.com/2011/05/rotan.html) 

d. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan rumput, ruas 
batang panjang dan berrongga misalnya padi. 

Gambar 2. 39 Rotan 
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Gambar 2. 40 Padi 

(Sumber : https://jotarofootsteps.blogspot.com/2014/06/gallery-
scenic-sekinchan-padi-fields.html) 

d. Klasifikasi batang berdasarkan arah tumbuh 

1. Arah tumbuh batang pokok 

1) Tegak lurus: arah tumbuhnya tegak lurus terhadap dataran 
tempat hidupnya. Contoh: batang pokok tanaman pepaya. 

 
Gambar 2. 41 Pohon Pepaya 

(Sumber:http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/2012/08/po
hon-pepaya-bercabang-tiga.html) 

2) Condong atau serong ke atas: batang pokok agak rebah tetapi 
ujung ke arah vertikal. Contoh: batang kacang tanah. 
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Gambar 2. 42 Batang Kacang Tanah 

(Sumber : https://sawonbudidaya.com/2019/02/11/ciri-ciri-
kacang-tanah/) 

3) Berbaring atau mendatar: batang pokok terletak di permukaan 
tanah, ujungnya ke atas, dan di buku batang tidak tumbuh akar. 
Contoh: batang pokok tanaman Semangka. 

 
Gambar 2. 43 Semangka 

(Sumber : https://teropong.id/forum/2018/10/29/panduan-cara-
menanam-semangka-dari-biji-hingga-panen/) 

4) Merayap atau menjalar: batang pokok terletak di permukaan 
tanah, ujungnya ke atas, dan di buku batang tumbuah akar. 
Contoh: batang ketela rambat. 
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Gambar 2. 44 Ketela Rambat 

(Sumber : http://agrokomplekskita.com/teknis-budidaya-ubi-jalar-
ketela-rambat/) 

5) Menggantung Contoh: batang anggrek. 

 
Gambar 2. 45 Anggrek 

(Sumber : 
http://budidayaanggrek.blogspot.com/2011/12/karakteristik-

tanaman-anggrek.html) 

6) Mengangguk: batang pokok tegak lurus ke atas, ujungnya 
membalik ke bawah. Contoh: batang pokok bunga matahari. 
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(Sumber : https://bungakuhd.blogspot.com/2020/05/paling-keren-18-
bunga-matahari-in-en.html) 

2. Cabang batang. Arah tumbuh cabang batang terhadap batang 
pokok: 

1) Tegak 

 
Gambar 2. 47 Batang Pinus 

(Sumber : http://pakaretani.blogspot.com/2016/05/klasifikasi-
dan-morfologi-pinus.html) 

jika cabang batang dan batang pokok arahnya sejajar atau sedikit 
serong ke atas. Contoh: cabang batang pinus. 

Gambar 2. 46 Bunga Matahari 



Morfologi Tumbuhan | 139 

2) Condong ke atas 

 

(Sumber : 
https://deslisumatran.wordpress.com/2010/03/20/cemara-

norfolk-araucaria-heteropylla-salisb-franco/) 

jika cabang batang membentuk sudut 450 derajat terhadap 
batang pokok. Contoh: cabang batang cemara. 

3) Mendatar 

 

Gambar 2. 49 Batang Randu 

 (Sumber : 
http://muhammadhaskil.blogspot.com/2013/12/pohon-randu-

kapuk.html) 

jika cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok. 
Contoh: cabang batang randu. 

Gambar 2. 48 Batang Cemara 
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4) Terkulai 

 

 (Sumber : https://kopinian.blogspot.com/2015/11/lengkap-
morfologi-batang-tanaman-kopi.html) 

jika cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok, tetapi 
ujungnya tumbuh ke bawah. Contoh: cabang batang kopi. 

5) Menggantung 

 
Gambar 2. 51 Bunga Hias Gantung 

 (Sumber : https://warnacatrumahminimalis.com/nama-dan-
gambar-tanaman-hias-gantung/) 

jika pertumbuhan cabang batang ke arah bawah. Contoh: 
cabang batang salik atau bunga hias bunga gantung. 

 

Gambar 2. 50 Batang Kopi 



Morfologi Tumbuhan | 141 

e. Sifat cabang batang: 

1) Geragih 

 

 (Sumber : https://artikel.rumah123.com/rumput-teki-tanaman-
liar-ini-memang-hama-tapi-banyak-manfaatnya-lho-63443) 

cabang batang dengan ruas panjang setiap buku tumbuh 
batang dan akar. Contoh: Teki. 

2) Tunas air atau wiwilan 

 
Gambar 2. 53 Tanaman Coklat 

 (Sumber : 
https://hamapenyakittanaman99.blogspot.com/2018/05/hama-

dan-penyakit-pada-tanaman-coklat.html) 

 

cabang batang tumbuh cepat, beruas panjang dan bersifat 
muda. Contoh: tunas air tanaman coklat. 

Gambar 2. 52 Teki 
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3) Sirung panjang 

 

 (Sumber : 
https://radamayanti26.blogspot.com/2012/12/percabangan-

batang.html) 

cabang batang berdaun dengan ruas panjang dan belum 
berbunga (steril). 

4) Sirung pendek 

 

Gambar 2. 55 Batang Pinus 

 (Sumber : http://pakaretani.blogspot.com/2016/05/klasifikasi-
dan-morfologi-pinus.html) 

 

cabang batang beruas pendek, berdaun dan berbunga (fertil). 

f.  Bagian Pokok Batang 

Dalam organ batang terdapat tiga bagian pokok yang 

Gambar 2. 54 Sirung Panjang 

http://pakaretani.blogspot.com/2016/05/klasifikasi-dan-morfologi-pinus.html
http://pakaretani.blogspot.com/2016/05/klasifikasi-dan-morfologi-pinus.html
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berkembang dari jaringan protoderm, prokambium, dan meristem 
dasar, yaitu epidermis, korteks dan stele. Bagian tersebut akan 
tampak lebih jelas pada batang tumbuhan dikotile. 

a. Epidermis 

Jaringan epidermis adalah lapisan sel yang berada paling 
luar. Jaringan ini berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan 
dari segala pengaruh luara yang merugikan pertumbuhannya 
sehingga jaringan epidermis sering disebut jaringan pelindung. 

Epidermis pada tumbuhan dicotyle dan monocotyle tersusun 
oleh satu lapisan sel . sel epidermis biasanya berbentuk rectangular 
tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel, dinding luar 
mengalami penebalan dari zat kitin. Susunan ini menyebabkan 
terjadinya pengurangan transpirasi dan melindungi jaringan di 
sebelah dalam dari kerusakan mekanik dan serangan hama. Pada 
beberapa jenis tumbuhan, di sebelah dalam epidermis batang di 
jumpai satu atau beberapa lapis sel yang berasal dari intial yang 
tidak sama dengan epidermis yang disebut hipodermis. 

b. Korteks 

Daerah korteks terutama tersusun oleh parenkim sebagai 
jaringan dasar, di daerah parifer kadang dijumpai kolenkim yang 
berkelompok atau membentuk lingkaran tertutup. Jaringan 
sklerenkim dapat berupa serabut yang berkelompok dan sklereida 
yang soliter. Dijumpai pula adanya berbagai macam idioblast. Pada 
beberapa tumbuhan, parenkim korteks bagian tepi mengandung 
kloroplas sehingga mampu mengadakan proses fotosintesis, 
parenkim ini disebut klorenkim. Bagian lapisan luar korteks dapat 
menjadi eksodermis sedangkan bagian dalam korteks menjadi 
endodermis.56 

c. Stele 

                                                             
56 Daniel dkk. An Introduction to Plant Anatomy. Tata MC. GrawHill Publishing. Bombay: 
1977 
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(Sumber : https://biologimaniac.blogspot.com/2020/07/jaringan-
tumbuhan.html) 

Stele merupakan daerah di sebelah dalam endodermis yang terdiri 
atas perikambium, parenkim, dan berkas pengankut.  

g. Pertumbuhan sekunder batang 

Pertumbuhan menebal yang terjadi pada tumbuhan disebut 
pertumbuhan sekunder akibat adanya penambahan jaringan 
sekunder. Jaringan sekunder dihasilkan oleh meristem sekunder, 
yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus (felogen).57 Pada 
tumbuhan dicotyle yang berkayu, dan gymnospermae, jaringan 
berkas pengangkutan primer yang berasal dari sel-sel prokambium 
hanya berfungsi pada saat tumbuhan dalam fase perkembangan 
kemudian fungsi pengangkutan digantikan oleh jaringan berkas 
pengangkut sekunder yang dihasilkan oleh kambium vaskuler. 
Akibat adanya pertumbuhan menebal sekunder ini fungsi 
epidermis sebagai jaringan pelindung digantikan oleh kambium 
gabus. 

Pada tumbuhan monocotyle dan beberapa jenis lainnya, 
semua sel penyusun prokambium berdiferensiasi menjadi jaringan 
berkas pengankut primer. Pada tumbuhan dicotyle dan 
gymnospermae selain berdiferensiasi menjadi jaringan berkas 
pengangkut primer, sebagian dari prokambium itu tetap bersifat 

                                                             
57 Anty sii Syanti. Makalah Anatomi Tumbuhan. 2013 

Gambar 2. 56 Lapisan Luar Kortek 
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meristematik dan berkembang menjadi kambium. Kambium ke 
arah dalam menghasilkan xilem sekunder dan ke arah luar 
menghasilkan floem sekunder. Setelah kambium mengadakan 
pertumbuhan sekunder, terbentuklah kambium gabus,. Kambium 
gabus dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup misalnya 
epidermis, parenkim korteks yang sel-selnya dapat berubah 
menjadi meristematik. Dengan adanya jaringan gabus maka bagian 
dalam tumbuhan hidup terpisah dari udara luar sehingga di 
perlukan adanya hubunga antara bagian dalam tumbuhan dengan 
udara luar untuk menunjang berbagai macam proses kehidupan. 
Untuk itu di jumpai adanya lentisel pada jaringan gabus batang. 
Jaringan gabus menggantikan epidermis sebagai jaringan 
pelindung. 

 
h. Pertumbuhan Primer 

Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi 
akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga 
meristem apikal. Titik tumbuh primer terbentuk sejak tumbuhan 
masih berupa embrio. Meristem apikal dari suatu tunas adalah 
suatu masa sel yang berbentuk kubah yang membelah pada ujung 
tunas terminal. Daun muncul sebagai bakal daun pada sisi yang 
mengapit meristem apikal. Tunas aksiler akan berkembang dari 
kumpulan sel meristematik yang ditingalkan oleh meristem apikal 
pada pangkal empelur bakal dari daun. Sebagian besar 
pemanjangan tunas sesungguhnya terjadi melalui pertumbuhan 
ruas yang sedikit lebih tua di bawah ujung ruas tersebut. 
Pertumbuhan ini disebabkan oleh pembelahan sel dan 
pemanjangan sel di dalam ruas tersebut. Pada beberapa tumbuhan, 
termasuk rumput-rumputan, ruas terus memanjang sepanjang 
panjang tunas tersebuty selama periode yang lama. Hal ini 
dimungkinkan karena tumbuhan tersebut memiliki daerah 
meristematik, yang disebut meristem interkalari, pada pangkal 
masing-masing ruas.58 

Pada beberapa spesies tumbuhan, pembentukan tunas 
lateral tidak terjadi sebelum daun lebih tua. Bakal tunas dapat juga 
terjadi di tempat lain dan disebut tunas tambahan atau tunas 
adventif. Pembentukannya adalah dengan cara diferensiasi sel yang 

                                                             
58 Abdurrahman. Biologi Kelompok Pertanian. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008 
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bersifat parenkim. Kebanyakan tunas tambahan dibentuk secara 
eksogen, artinya dari jaringan di dekat permukaan. Tunas aksiler 
bisa saja membentuk cabang dari sistem tunas pada suatu saat 
nanti. Cabang sistem tunas berasal dari tunas aksiler, yang berlokasi 
pada permukaan suatu tunas utama. Jaringan pembuluh dari suatu 
batang berada dekat dengan permukaan, dan cabang-cabang dapat 
berkembang dengan adanya sambungan ke jaringan pembuluh 
tanpa harus berasal dari bagian paling dalam di dalam tunas utama. 
Perkembangan buku dan ruas di dalam ujung tunas, yang dimiliki 
suatu konstruksi moduler suatu rentetan segmen, yang masing-
masing terdiri dari sebuah batang, satu atau lebih daun dan suatu 
tunas aksiler yang berkait dengan masing-masing daun. Pada 
kenyataanya, meristem apikal dapat berubah dari satu fase 
perkembangan ke satu perkembangan yang lain selama sejarahnya. 
Salah satu peruabahan fase dalam pertumbuhan vegetatif 
(memnghasilakan daun) ini adalah dari keadaan juvenil ke keadaan 
dewasa (terlihat pada perubahan morfologi daun). Pada beberapa 
kasus ujung tunas mengalami suatu perubahan kedua, yaitu dari 
keadaan vegetatif dewasa ke keadaan reprodukti (pembentukan 
bunga). 
i. Pertumbuhan Sekunder 

Pertumbuhan Sekunder merupakan pertumbuhan akibat 
aktivitas kambium (jaringan yang telah dewasa) bersifat 
meristematik kembali. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan 
diameter dan panjang tumbuhan bertambah. Penambahan tinggi 
yang dicapai oleh pertumbuhan di meristem apeks sering disertai 
penambahan tabal batang. Penebalan itu disebabkan oleh 
pertumbuhan sekunder akibat aktivitas kambium pembuluh yang 
menambah jumlah jaringan pembuluh. Pertumbuhan sekunder 
terutama terjadi pada suatu batang utama dan cabangnya serta 
kadang-kadang tampak pula pada daun, tertutama pada tangkai 
daun dan ibu tulang daun. Beberapa tunbuhan dikotil basah dan 
kebanyakan monokotil tidak memiliki pertumbuhan sekunder. 

Sebaian besar tumbuhan pembuluh mengalami 
pertumbuhan sekunder, yang meningkatkan diameter dan 
panjangnya. Tubuh sekunder tumbuhan terdiri dari jaringan yang 
dihasilkan selama pertumbuhan sekunder diameter. Dua meriatem 
lateral yang berfungsi dari pertumbuhan sekunder yaitu: kambium 
pembuluh yang menghasilkan xilem sekunder (kayu) dan floem, serta 
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kambium gabus, yang menghasilkan suatu penutup keras dan tebal 
yang mengantikan epidermis pada batang dan akar. Pertumbuhan 
sekunder terjadi pada semua gymnospermae. Pada angiospermae, 
pertumbuhan pada sekunder berlangsung pada sebagin besar 
spesies dikotil tetapi jarang spesies monokotil.59 

Kambium pembuluh adalah satu suatu silinder yang 
tersusun dari sel-sel meristematik yang membentuk jaringan 
pembuluh sekunder. Akumulasi jarinagn pembuluh sekunder ini 
selama bertahun-tahun, bertanggung jawab atas sebagin besar 
pertambahan diameter tumbuhan berkayu. Kambium pembuluh 
menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder 
ke arah luar. Sejalan dengan waktu, diameter pohon bertambah 
besar seiring dengan bertambah meningkatnya diameter silinder 
kambium pembuluh, yang membentuk lapisan jaringan sekunder 
secara suksesif, dengan diameter yang lebih besar dibanding 
diameter sebelumnya. 

Dalam tumbuhan dikotil semusim yang kecil dan sebagin 
besar tumbuhan monokotil, semua sel dalam tubuh tumbuhan 
dihasilkan oleh meristem-meristem ujung, dan karen itu tumbuhan 
tersebut menyelesaikan seluruh daur hidupnya dengan 
pertumbuhan primer. Tetapi dalam sebagin besar dikotil, terutama 
tumbuhan berkayu menahun yang dari tahun ke tahun terus 
tumbuh, tubuh primer tubuhan ditambah denagan pembentukan 
jarinagn sekunder yang menambah ketebalan sumbu tumbuhan. 

Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder terjadi 
secara bersama pada bagian batang yang berbeda-beda. Pada saat 
meristem apikal memanjangkan batang dengan cara 
memnghasilakan jaringan primer, termasuk xilem dan floem 
primer dalam bentuk berkas pembuluh, pertumbuhan sekunder 
mulai semakin jauh di bawah tunas. Pertambahan jaringan 
pembuluh sekunder mengubah bentuk bagian yang lebih tua pada 
suatu batang. 
j. Bagian-bagian Batang 

Bagian Batang merupakan sistem berselang-seling yang 
terdiri dari Buku (node),tempat dimana daun melekat pada batang, 
Ruas (internode), bagian batang di antara buku-buku; Tunas axiler 
(axillary bud), yang terbentuk antara sudut masing-masing daun 

                                                             
59

 Ibid., 
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dengan batang dan memiliki potensi untuk membentuk suatu tunas 
cabang. Bagian-bagian batang terdiri dari : 

a. Buku (node),tempat dimana daun melekat pada batang. 

b. Ruas (internode), bagian batang di antara buku-buku. 

c. Tunas axiler (Axillary bud),yang terbentuk antara sudut masing-
masing daun dengan batang dan memiliki potensi untuk 
membentuk suatu tunas cabang. Sebagin besar tunas aksiler 
yang masih muda dorman. Setelah mengakhiri masa dormansi, 
suatu tunas aksiler akan menjadi cabang vegetatif yang lemgkap 
dengan tunas terminal, daun-daun dan tunas aksiler. 

d. Tunas terminal (Terminal bud), merupakan pusat pertumbuhan 
tunas yang masih muda, terletak pada bagian apeks (ujung) 
batang.60 
 

k. Pengelompokan Batang 
Batang dapat dikelompokkan menjadi batang berkayu, batang 
rumput, dan batang basah. 
1. Batang berkayu 

Batang berkayu umumnya keras pohonnya banyak yang 
tinggi dan besar, maka kayunya ada yang digunakan untuk 
membuat perabot, seperti lemari, meja bahkan untukperahu. 
Batang berkayu memiliki kambium yang berfungsi membentuk 
kayu dan kulit kayu. Contohnya, pohon jati, mangga, dan jambu. 

 
 

(a) 
Gambar 2. 57 Pohon Jati (a)  

                                                             
60

 Akhyar dkk. Biologi. Grafindo. Bandung: 2004 
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(Sumber : 
http://materisiswasekolah.blogspot.com/2013/11/normal-0-false-

false-false-en-us-x-none_5.html) 
2. Batang rumput 

Batang rumput tidak berkayu, beruas-ruas, dan berongga, 
contohnya batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Tumbuhan 
dengan batang rumput umumnya pendek. 

 
 

(a) 
Gambar 2. 58 Rumput-Rumputan (a) 

(Sumber : 
https://ternakdanburung.blogspot.com/2016/10/rumput-

benggala-panicum-sp-hijauan.html) 
3. Batang basah 

Batang basah mudah dipotong, batangnya tidak keras dan 
berair. Tumbuhan dengan batang basah umumnya pendek, tidak 
setinggi pohon kayu. Contohnya: Pohon Pisang, Bayam, Pacar Air, 
Kangkung. 
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(a) 
Gambar 2. 59 Kangkung (a) 

(Sumber : 
https://palembang.tribunnews.com/2018/06/25/kangkung-akan-

memiliki-khasiat-yang-sangat-baik-bagi-tubuh-jika-pandai-
mengolahnya-begini-caranya) 

l. Modifikasi Batang 
Batang pada suatu tumbuhan dapat mengalami sutau 

modifikasi menjadi bentuk-bentuk lain antara lain: 
a. Rimpang (rhizoma). Rimpang sesungguhnya adalah batang 
beserta daunnya yang berada di bawah tanah, bercabang-cabang 
dan tumbuh mendatar, dan dari ujungnya dapat tumbuh tunas 
yang muncul di atas tanah dan dapat merupakan suatu tanaman 
baru. Rimpang selain sebagai alat perkembagbiakan juga 
merupakan tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan, 
misalnya pada tasbih (Canna udulis Ker.) Dan kerut (Maranta 
arundinacae L.). 



Morfologi Tumbuhan | 151 

 
 

(a) 
Gambar 2. 60 Canna udulis Ker. (a) 

(Sumber: 
http://luirig.altervista.org/biology/main.php?taxon=canna+edulis) 

 

b. Umbi lapis (bulbus). Juga umbi lapis ini jika ditinjau asalnya 
adalah penjelmaan batang berserta daunnya. Umbi ini dinamakan 
umbi lapis, karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, 
yaitu yang terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak 
dan berdaging, merupakan bagian umbi yang menyimpan zat 
makanan cadangan, sedang batangnya sendiri merupakan bagian 
yang kecil pada bagian bawah umbi lapis itu. Umbi ini terselubung 
oleh lapisan luar yang kering dan tipis seperti selaput. Penutup 
yang juga dinamakan tunika berperan sebagi pelindung terhadap 
kekeringan dan luka mekanik terhadap umbi. Sisik berdaging 
tersusun sebagai lapisan kontinu dan konsentris sehingga 
berstruktur padat. 

 
 

(a) 
Gambar 2. 61 Bawang Merah (a) 
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(Sumber : https://unikorndragon.blogspot.com/2010/04/khasiat-
bawang-besar-dan-bawang-putih.html) 

c. Umbi batang, umumnya tidak mempunyai sisa–sisa daun. Oleh 
sebab itu seringkali permukaannya tampak licin, buku-buku batang 
dan ruas-ruasnya tidak tampak jelas. Karena tidak adanya sisa daun 
sering kali dinamakan umbi telanjang (Tuber nodus), seperti terdapat 
pada kentang (Solonum tuberosum L.) dan Ketela Rambat (Ipomoea 
batatas Polr.). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 62 Umbi (a) 

(Sumber : https://ofreenight.wordpress.com/2017/05/26/jenis-
umbi-langka/) 

d. Cabang pembelit (sulur dahan atau sulur cabang), yaitu alat 
pembelit yang terjadi dari cabang atau tunas, yang biasanya terlihat 
dari tempatnya, yaitu dalam ketiak daun atau berhadapan dengan 
daun, dan seringklali masih mendukung daun-daun kecil, misalnya 
pada Air Mata Pengantin (Antigonon leptatus Hook et Arn.), Markisa 
(Passiflora quadrangularis L.).61 

 
 

(a) 
Gambar 2. 63 Markisa (a) 

                                                             
61  Campbell. Biolgi Jilid I. Erlangga. Jakarta: 2002 
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(Sumber : 
http://mylittlevegetablegarden.blogspot.com/2012/07/markisa-

passion-fruit-update-2.html) 

e. Duri dahan (Spina caulogenum), jika merupakan penjelmaan 
dahan atau cabang, misalnya pada Bugenvil (Bougainvillae spectabilis 
Willd.). Bagian tengah terdiri dari kayu yang bersambungan dengan 
bagian kayu dalam batang. 

 
 

(a) 
Gambar 2. 64 Bougainvillae spectabilis Wild (a) 

(Sumber : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bougainvillea_spectabilis) 

 

f. Geragih (flagellum, stolo) atau stolon adalah cabang yang panjang 
dan ramping yang berkembang dari tunas ketiak daun-daun di 
bagian bawah batang. Geragih berbaring di atas tanah. Pada buku-
bukunya kuncup ketiak tumbuh menghasilkan daun-daun pada 
sumbu baru yang tegak, sedangkan di bagian bawahnya dibentuk 
akar sehingga terjadilah tanaman yang baru. Jika bagian geragih 
diantara dua buku itu dihancurkan dan mati akan terdapat 
tanaman-tanaman baru yang saling berpisah. 

 
 

(a) 
Gambar 2. 65 Geragih Strowberry (a) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bougainvillea_spectabilis
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(Sumber : https://www.garden.eco/strawberry-plants-reproduce-
by-using) 

 
m. Percabangan Pada Batang 

Batang suatu tumbuhan ada yang bercabang ada yang tidak, 
yang tidak bercabang kebanyakan dari golongan tumbuhan yang 
berbiji tunggal (Monocotyledoneae), misalnya Jagung (Zea mays L.). 
Umumnya batang memperlihatkan percabangan, entah banyak 
entah sedikit. Cara percabangan ada bermacam-macam, biasanya 
dibedakan tiga macam cara percabangan, yaitu: 

a. Cara percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu 
tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat 
pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya, misalnya pohon 
Cemara (Casuarina equisetifolia L.). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 66 Casuarina equisetifolia L (a) 

(Sumber : https://ath-
anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-

paling-mudah-dirawat.html) 

b. Percabangan simopodial, batang pokok sukar ditentukan, 
karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu 
menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat 
pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya, misalnya pada 
sawo manila (Achras zapota L.). 

https://www.garden.eco/strawberry-plants-reproduce-by-using
https://www.garden.eco/strawberry-plants-reproduce-by-using
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(a) 
Gambar 2. 67 Achras zapota L (a) 

(Sumber : https://www.uniprot.org/taxonomy/3741) 

c. Percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan, 
yang batang setiap kalai menjadi dua cabang yang sama besarnya, 
misalnya paku andam (Gleicenia linearis clarke). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 68 Gleicenia linearis Clarke (a) 

(Sumber : http://belajar-di-
rumah.blogspot.com/2015/03/percabangan-pada-batang.html) 

d. Simpodium Philodendron pedatum terjadi karena sebuah aksilar 
mendesak kuncup terminal ke tepi sehingga tidak berfungsi. 
Philodendron pedatum, tumbuhan muda, berurutan perkembangan 
yang menunjukan bagaimana kuncup atas (bergaris) dari kedua 
kuncup aksilar pada profil mendesak kuncup terminal, sehingga 
menjadi unit simpodial berikutnya (Bell, 1991). Terjadinya 
percabangan dikotom: a, Selaginella martensi, dikotomi terjadi karena 
sel yang sama. Masing-masing sel akan membelah-belah 
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menghasilkan meristem apeks sendiri. b, Selaginella apus, 
menunjukkan batang dikotom. 

 
 

(a) 
Gambar 2. 69 Selaginella apus (a) 

(Sumber :https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/887/selaginella) 
 

n. Bentuk batang 
Bentuk batang dapat dibedakan atas : 

a. Bulat (teres), contoh: Tebu ( Sacharum oficinarum) misalnya 
Bambu (Bambusa sp), dan Kelapa (Cocos nucifera L.) 

 
 

(a) 
Gambar 2. 70 Bambusa sp. (a)    

(Sumber:https://dewi3utami.wordpress.com/2015/11/10/filosofi
bambu/) 

b. Bersegi (Angularis) 
1) Segitiga (triangularis), contoh : Teki (Cyperus rotundus) 
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(a) 
Gambar 2. 71 Cyperus rotundus (a) 

(Sumber : https://lombokorganik.id/rizobakteri-pgpr-bakteri-
sahabat-petani/) 

2) Segi empat (quadrangularis), contoh : piladang (Coleus hibridus) 

 
 

(a) 
Gambar 2. 72 Coleus hibridus (a) 

(Sumber:https://lombokorganik.id/rizobakteri-pgpr-bakteri-
sahabat-petani/) 

c. Pipih 
1) Filokladia (phyllocladia), tumbuh terus, dan biasanya lalu melebar 
menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula. contoh : 
Kaktus (Opuntia dilenii) 
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(a) 
Gambar 2. 73 Opuntia dilenii (a) 

(Sumber :https://lombokorganik.id/rizobakteri-pgpr-bakteri-
sahabat-petani/) 

2) Kladodia (cladodia), Yaitu jika masih tumbuh terus dan 
mengadakan percabangan, contoh : Asparagus (Asparagus plumosus) 

 
 

 

(a) 
Gambar 2. 74 Asparagus plumosus (a) 

 
(Sumber : https://lombokorganik.id/rizobakteri-pgpr-bakteri-

sahabat-petani/) 
 
o. Permukaan batang 
1. Licin (laevis), pada jagung (Zea mays) 



Morfologi Tumbuhan | 159 

 
 

(a) 
Gambar 2. 75 Zea mays (a) 

(Sumber : http://tropical.theferns.info/image.php?id=Zea+mays) 

1) Berambut (pilosus), pada tembakau (Nicotiana tobacum) 

2) Berusuk (costatus), pada piladang (Coleus hibridus) 

3) Beralur (sulcatus), jika mebujur batang terdapat alur-alur yang 
jelas, misalnya pada Bayam Duri (Amaranthus spinosus) yang 
sudah tua. 

 
 

(a) 
Gambar 2. 76 Bayam (a) 

(Sumber:https://s3.bukalapak.com/img/3942638282/w-
1000/Benih_Bayam_Kakap_atau_Bayam_Jumbo_Bayam_Raja_Ju

mbo__Bayam_p.jpg) 
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4) Bersayap (alatus) biasanya pada batang bersegi dan pada 
sudutnya terdapat pelebaran tipis, contoh: Markisa (Passiflora 
quadrangularis) 

5) Berduri (spinosus), misalnya : Bunga Mawar (Rosa hybrida) 

6) Ada bekas-bekas daun penumpu, pada Nangka (Artocarpus 
integra) 

 
 

(a) 
Gambar 2. 77 Batang Nangka (a) 

(Sumber:https://sawonbudidaya.com/2019/01/15/ciri-ciri-
pohon-nangka/) 

 

7)  Ada bekas-bekas daun, pada Pepaya (Carica papaya) 

 
 

(a) 
Gambar 2. 78 Batang Pepaya (a) 

(Sumber : https://novi-biologi.blogspot.com/2011/06/pepaya-
carica-papaya.html) 
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8) Lepasnya kerak (bagian kulit yang mati), pada Jambu Biji 
(Psidium guajava) 

 
 

(a) 
Gambar 2. 79 Batang Jambu Biji (a) 

(Sumber : http://oksidator.blogspot.com/2013/02/jambu-biji-
psidium-guajava_2191.html) 

 
p. Arah tumbuh batang 

a. Tegak lurus (erectus), pada Carica papaya 

b. Menggantung (dependens, pendulus), bisanya tumbuhan yang 
hidup di lereng-lereng atau jurang, contoh pada Zebrina pendula. 

 
 

      (a) 
Gambar 2. 80 Zebrina pendula (a) 

(Sumber : https://www.thespruce.com/tradescantia-care-
overview-1902775) 
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c. Berbaring (humifisus), jika batang terletak di permukaan tanah 
hanya ujungnya saja yang berdiri ke atas, contoh Semangka 
(Citrulus vulgaris) 

d. Menjalar atau merayap, jika batang berbaring di atas tanah dan 
pada buku (nodus) yang bersentuhan dengan tanah akan 
mengeluarkan akar, contoh : ubi jalar (Ipomoea batatas) 

e. Serong ke atas atau condong (ascendens), pangkal batang seperti 
hendak berbaring, tetapi bagian yang lainnya membelok ke atas, 
contoh : Kacang Tanah (Arachis hypogaea) 

f. Menggangguk (nutans), batang tegak lurus, tetapi ujungnya, 
membengkok ke bawah contoh : Bunga Matahari (Helianthus 
annus) 

Cabang-cabang pada suatu tumbuhan biasanya membentuk 
sudut yang tertentu dengan batang pokoknya. Bergantung pada 
besar kecilnya sudut ini, maka arah tumbuh cabang menjadi 
berlainan.Umumnya orang membedakan arah tumbuh cabang 
seperti berikut: 
1. Tegak (fastigiatus), yaitu jika sudut antara batang dan cabang 

amat kecil, sehingga arah tumbuh cabang hanya pada 
pangkalnya saja sedikit serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir 
sejajar dengan batang pokoknya, misalnya wiwilan pada Kopi 
(Coffea sp.). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 81 Cabang Pohon Kopi (a) 

(Sumber : http://www.sadakoffie.com/hama-pada-tanaman-
kopi/) 

 

http://www.sadakoffie.com/hama-pada-tanaman-kopi/
http://www.sadakoffie.com/hama-pada-tanaman-kopi/
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2. Condong ke atas (patens), jika cabang dengan batang pokok 
membentuk sudut kurang lebih 450, misalnya pada Pohon 
Cemara (Casuarina equisetifolia L.). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 82 Pohon Cemara (a) 

(Sumber : https://ath-
anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-

paling-mudah-dirawat.html) 
3. Mendatar (horizontalis), jika cabang dengan batang pokok 

membentuk sudut sebesar kurang lebih 900C, misalnya pada 
Pohon Randu (Ceiba pentandra Gaertn.). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 83 Pohon Randu (a) 
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(Sumber : https://ath-
anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-

paling-mudah-dirawat.html) 
4. Terkulai (declinatus), jika cabang pada pangkalnya mendatar, 

tetapi ujungnya lalu melengkung ke bawah, misalnya Kopi 
Robusta (Coffea robusta Lindl.). 

5. Bergantung (pendulus), cabang-cabang yang tumbuhnya ke 
bawah, misalnya cabang-cabang tertentu. Misalnya pada : 

1) Membelit ke kiri (Sinistrorsum volubilis). Misalnya pada Kembang 
Telang (Clitoria ternatea L.). 

 
 

(a) 
Gambar 2. 84 Clitoria ternatea L (a) 

(Sumber : https://ath-
anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-

paling-mudah-dirawat.html) 
 

2) Membelit ke kanan (Dextrorsum volubilis). Contohnya Gadung 
(Dioscorea hispida Dennst) 

 
 

(a) 
Gambar 2. 85 Gadung (a)  

https://ath-anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-paling-mudah-dirawat.html
https://ath-anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-paling-mudah-dirawat.html
https://ath-anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-paling-mudah-dirawat.html
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(Sumber : https://ath-
anekatanamanhias.blogspot.com/2014/04/tanaman-hias-yang-

paling-mudah-dirawat.html) 
 

C. DAUN (Folium) 

Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting dan pada 
umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Alat ini 
hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada 
bagian lain pada tumbuhan.  

Bagian batang tempat duduknya atau melektnya daun dinamakan 
buku-buku (nodus) batang. Dan tempat diatas daun yang merupakan 
sudut antara batang dan daun dinamakan ketiak daun (axila). Daun 
biasanya titpis melebar, kaya akan suatu zat warna hijau yang 
dinamakan klorofil, oleh karna itu daun biasanya berwarna hijau dan 
menyebabkan tumbuhan atau daerah – daerah yang ditempati 
nampak hijau pula.62 

Berdasarkan jumlahnya, daun dibagi menjadi 2 yakni daun 
lengkap dan tidak lengkap.Daun lengkap terdiri atas: 

1) Pelepah daun (vagina) adalah bagian daun yang menempel 
langsung pada batang yang berfungsi sebagai pelindung kuncup 
yang masih muda. 

2) Tangkai daun (petiolus) mupakan bagian daun yang menyokong 
helai daun dan berperan menempatkan helaian daun agar 
memperoleh sinar matahari secara langsung. 

3) Ujung daun (Apex folium) memiliki ciri-ciri yang bervariasi ada 
yang runcing, tumpul, membuat, rompang, terbelah. 

4) Pangkal daun (Basis folium) mempunyai ciri-ciri yang beragam 
pada beragai jenis tumbuhan seperti; runcing, tumpul, 
membulat, rompang , rata, berlekuk. 

5) Susunan tulang daun nampak ada yang meyirip, menjari, 
melengkung, sejajar, atau lurus. 

6) Tepi daun (Margo folium). Dengan ciri-ciri: bertepi rata, bergerigi, 
bergerigi ganda, bergerigi, beringgit, berombak. 

                                                             
62 Gembong Tjitrosoepomo. Morfologi Tumbuhan, UGM Press, Yogyakarta: 2003. Hlm. 
7 
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7) Daun majemuk terdiri atas ibu tangkai daun, tangkai anak daun, 
dan anak daun. 

8) Helaian daun (lamina) 
a. Daun tidak lengkap pada umumnya hanya dilengkapi dengan: 

daun bertangkai, berupih, berpelepah, daun duduk, dan daun 
memeluk batang.63 

 
 

(a) 
Gambar 2. 86 Bagian-bagian Daun (a) 

(Sumber : https://belajar-di-
rumah.blogspot.com/2015/02/bagian-bagian-daun.html) 

Daun merupakan organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. 
Daun ini biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil (zat 
hijau daun).klorofil ini berperan sebagai penangkap energi cahaya 
matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan 
makanan pada tumbuhan yang bertempat pada daun dengan bantuan 
cahaya matahari. Selain sebagai tempat berfotosintesis daun berfungsi 
untuk tempat penyimpanan makanan dan alat untuk respirasi 
(pernafasan) dan tempat terjadinya penguapan. Daun merupakan 
salah satu organ terpenting bagi kelangsungan hidup tumbuhan itu 
sendiri karena tumbuhan bersifat autotrof obligat. Artinya tumbuhan 
ini dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organic (dapat 
membuat makanan sendiri) dengan bantuan energi seperti cahaya 
matahari dan kimia. 

Secara umum, daun berbentuk pipih melebar dan berwarna 
hijau.Warna hijau dalamdaun disebabkan oleh klorofil yang terdapat 
dalam kloroplas. Warna hijau yang terdapat dalam daun akan 
membuat tumbuhan-tumbuhan atau daerah yang ditempati 

                                                             
63 Kimball. Biologi. Gramedia. Jakarta: 1988 

https://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/02/bagian-bagian-daun.html
https://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/02/bagian-bagian-daun.html
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tumbuhan terlihat hijau. Akan tetapi bagian tubuh tumbuhan 
memiliki usia yang terbatas, sehingga ketika daun sudah sampai pada 
waktunya untuk gugur maka warnanya akan menguning kecoklatan 
dan lepas dari batangnya. Bagian-bagian Daun. Terdapat bagian-
bagian inti pada daun, yaitu : 

a. Upih atau Pelepah daun (Vagina) 

b. Tangkai daun (Petiolus) 

c. Helaian Daun (lamina) 
 

 

Gambar 2. 87 Bagian Daun 

(Sumber : 
https://masguruonline.wordpress.com/2013/09/12/struktur-dan-

fungsi-bagian-tumbuhan/) 

Berdasarkan bagian-bagian tersebut daun dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu daun sempurna atau lengkap dan daun tidak 
sempurna atau tidak lengkap. Daun lengkap adalah daun yang 
memiliki ketiga bagian tersebut, misalnya daun pisang (Musa 
paradisiaca) dan daun bambu (Bambusa sp.). Sedangkan daun yang tidak 
lengkap tidak memiliki salah satu atau dua dari bagian tersebut. 
Terdapat beberapa kemungkinan daun yang tidak lengkap, 
diantaranya: 

1. Hanya terdiri dari helaian dan tangkai saja (Daun bertangkai). 
Misalnya : daun pohon Nangka (Artocarpus integra Merr) dan 
daun pohon Mangga (Magnifera Indica). 
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2. Daun terdiri atas upih dan helaian daun saja, demikian ini sering 
disebut sebagai daun berupih.Yang termasuk golongan ini 
adalah tumbuhan berumput seperti Padi (Oryza sativa) dan 
Jagung (Zea mays). 

3. Daun hanya terdiri dari helaian saja, tanpa upih dan tangkai 
daun. Misalnya, Biduri (Calotropis gigantea). 

4. Daun yang terdiri atas tangkai saja. Misalnya, Acacia 
auriculiformis. Penjelasan dari bagian-bagian tersebut adalah 
sebagai berikut :64 

d. Upih atau Pelepah Daun (Vagina) 
Tidak semua tumbuhan memiliki daun yang berupih. Daun 

yang berupih umumnya terdapat pada golongan tumbuhan berbiji 
tunggal (Monocotyledoneae) saja. Seperti Jahe (Zingiberaceae),Pisang 
(Musa sapientum), palma (Palmae),dan sebagainya. 
Fungsi dari Upih atau pelepah daun (Vagina) antara lain : 

1. Pelindung kuncup yang masih muda,  

2. Memberi kekuatan pada batang tanaman. 

 
e. Tangkai daun (Petiolus) 

Tangkai daun atau Petiolus merupakan bagian daun yang 
mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian 
daun pada posisi sedemikian rupa, sehingga dapat memperoleh 
cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. 

Secara umum tangkai daun berbentuk silinder dengan sisi atas 
agak pipih dan menebal pada pangkalnya, namun ada pula yang 
menebal pada pangkal dan ujungnya, misalnya pohon kupu-kupu 
(Bauhinia purpurea). Tekstur dari tangkai daun beragam seperti 
adanya kerutan-kerutan, sisik-sisik, rambut-rambut, dan sebagainya. 
 
f. Helaian daun (Lamina) 

Helaian daun merupakan bagian terpenting dari suatu 
tumbuhan. Helaian daun memiliki bentuk yang berbeda-beda antara 
tumbuhan satu dengan yang lainnya baik dari segi ukuran, warna, 
maupun strukturnya.65 

g. Bangun daun 

                                                             
64

 Tjitrosoepomo. Morfologi Tumbuhan. iUGM Press. Yogyakarta: 2011 
65

 Tjitrosoepomo, G. Morfologi Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta: 2005 
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Bangun daun atau bentuk daun dapat dibedakan menjadi 4 
golongan, yaitu : 

1) Bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. 
Dalam bagian ini terdapat beberapa bentuk: 

a) Bulat atau bundar, jika panjang dan lebar 1:1 

b) Bangun perisai, berbentuk bulat dan mempunyai tangkai daun 
yang tidak tertanam pada pangkal daun. Contoh : daun jarak. 

2) Bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian 
daun 

Bangun bulat telur, contoh : Hibiscus rosa-sinensis atau kembang 
sepatu, 
a) Bangun segitiga, contoh: bunga pukul empat (Mirabilis jalapa), 

b) Bangun delta,contoh : Antigonon leptopus 
c) Bangun belah ketupat,contoh : daun bengkoang (Pachyrrhizus 

erosus) 
d) Bangun jantung,contoh : daun waru (Hibiscus tiliaceus) 
e) Bangun ginjal,contoh : daun kaki kuda (Cantella asiatica) 
f) Bangun anak panah,contoh : daun enceng (Sagittaria sagittifolia) 
g) Bangun tombak,contoh : daun wewehan (Monochoria hastata) 
h) Bertelinga.contoh : daun tempuyung (Sonchus asper)66 

3) Bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian 
daun. 

a) Bangun bulat telur terbalik,contoh : daun sawo kecik (Manilkara 
kauki) 

b) Bangun jantung terbalik, contoh : daun semanggi gunung 

c) Bangun segitiga terbalik, contoh : daun semanggi 

d) Bangun sudip, contoh : tapak liman dan lobak.  

4) Tidak ada bagian yang terlebar. 

a) Bangun garis, contoh : daun rerumputan 

b) Bangun pita, contoh : daun Jagung 

c) Bangun pedang, contoh : daun nanas sebrang 

d) Bangun paku 

                                                             
66

 Santoso. Ensiklopedia Tumbuhan. Exact. Jakarta: 2006 
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e) Bangun jarum, contoh ; daun pinus merkusii. 

 

2. Ujung daun. 

Bentuk-bentuk ujung daun diantaranya adalah : 

a. Runcing (acutus), yaitu daun yang kedua tepinya munju keatas 
dan pada puncaknya membentuk sudut lancip. 

b. Meruncing (acuminatus), yaitu daun yang runcing dengan 
ujungnya yang sangat sempit dan sangat runcing. 

c. Tumpul (obtusus), yaitu daun yang ujungnya tumpul, sering 
dijumpai pada bangun bulat telur terbalik atau sudip. 

d. Membulat,seperti daun berujung tumpul tapi di ujungnya tidak 
bersudut sama sekali. 

e. Rompang, ujung daun tampak seperti garis rata. 

f. Terbelah, ujung daun memperlihatkan suatu lekukan atau 
seperti daun yang terbelah. 

g. Berduri, ujung daun ditutup dengan bagian yang keras. 67 
 

Berikut ini adalah gambar macam-macam ujung daun : 

 

Gambar 2. 88 macam-macam ujung daun 

(Sumbeer : http://novi-
biologi.blogspot.com/2011/06/ujung-apex.html) 

 

3. Pangkal daun 

Pangkal daun juga bermacam-macam, diantaranya : 

a. Runcing, 

                                                             
67

 Sumardi. Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. ITB Press. Bandung: 1996 

http://novi-biologi.blogspot.com/2011/06/ujung-apex.html
http://novi-biologi.blogspot.com/2011/06/ujung-apex.html
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b. Meruncing, 

c. Tumpul, 

d. Membulat, 

e. Rompang, 

f. Berlekuk, 

g. Pertemuan tepi daun pada pangkal terjadi pada sisi yang sama 
terhadap batang 

h. Pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang yang 
berlawa Berikut ini adalah gambar macam-macam pangkal daun 
:68 

 

Gambar 2. 89 macam-macam daun 

(Sumber http://fitriahsyadiahbiologi.blogspot.com/2014/03/daun-
folium_5494.html) 

Pangkal daun pada tumbuhan tertentu memiliki pelengkap 
daun yang bersifat persistent atau mudah gugur. Pelengkap daun 
itu dapat berupa daun penumpu (stipula) dan terletak di pangkal 
tangkai daun. Daun penumpu ini berfungsi untuk melindungi 
kuncup yang masih muda. Berdasarkan pada tata letaknya 
pelengkap daun, maka dapat dibedakan menjadi 5 yaitu: 

a. Daun penumpu bebas di kanan kiri pangkal tangkai daun 
(stipulae liberae) contohnya: Kacang Tanah (Arachis hypogeae, L). 

b. Dua daun penumpu melekat di kanan-kiri pangkal tangkai daun 
(stipulae adnate). Contohnya : Rosa sp. 

                                                             
68 Terra dkk. Pesona 500 Jenis Tanaman Hias. Lily Publisher. Yogyakarta: 2010 

http://fitriahsyadiahbiologi.blogspot.com/2014/03/daun-folium_5494.html
http://fitriahsyadiahbiologi.blogspot.com/2014/03/daun-folium_5494.html
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c. Daun penumpu berlekatan menjadi satu mengambil tempat 
berlekatan di dalam ketiak daun (stipulae axillaris atau stipula 
intrapetiolaris). 

d. Daun penumpu berlawanan atau daun penumpu berlekatan 
menjadi satu mengambil tempat berhadapan dengan tangkai 
daun dan biasanya agak lebar dan melingkari batang (stipula 
ptiolo opposite atau stipula antidroma). 

e. Daun penumpu berlekatan mengambil tempat di antara dua 
tangkai daun atau berilangan (stipula interpetiolaris). Contohnya: 
Mengkudu (Morind citrifolia, L). 

4. Tulang daun 

Susunan tulang daun bermacam-macam, diantaranya : 

a. Menyirip (Penninervis), yaitu daun yang mempunyai satu ibu 
tulang dan berjalan dari pangkal keujung yang merupakan 
terusan dari tangkai daun. 

b. Menjari, dari ujung pangkal daun keluar beberapa tulang yang 
memencar dan seperti bentuk susunan jari-jari tangan. 

c. Melengkung, daun yang memiliki beberapa tulang besar,yang 
paling besar terletak di tengah sedang yang lain mengikuti 
jalannya tepi daun. 

d. Daun bertulang sejajar, daun yang memiliki tulang di tengah 
daun yang besar dan membujur sedang tulang yang lain lebih 
kecil dan membujur pula.69 

 
Gambar 2. 90 macam-macam daun (a) 

(Sumber : https://panduansoal.blogspot.com/2016/04/struktur-daun-
dan-batang-pada-tumbuhan.html) 

                                                             
69 Setiowati dkk. Biologi Interaktif. Azka Press. Jakarta: 2007 
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5. Tepi daun 

Tepi daun dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Daun rata atau interger, misalnya daun nagka 

b. Daun bertoreh (Divisius),yang termasuk dalam golongan ini 
antara lain daun dengan tepian bergerigi, berombak, berlekuk, 
bercangap, menyirip, dan menjari. 

 

Gambar 2. 91 Bentuk-bentuk daun 

(Sumber : http://kahfiteplan.blogspot.com/2012/04/morfologi-daun-
sempurna-dan-daun-tidak.html) 

Bentuk daun (circumscripto) ada beragam bentuknya 
misalnya: bulat, perisai, jorong, memanjang, dan lanset. Bentuk 
bulat atau bundar itu contohnya pada tumbuhan teratai besar. 
Besar perisai contohnya pada daun jarak. Bentuk jorong dapat 
dijumpai pada Daun Srikaya dan Sirsak. Bentuk lanset ditemukan 
pada Daun Kamboja.70 

 
6. Bagian-bagian daun 
a. Pelepah Daun 

Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang melebar. 
Pelepah daun disebut juga upih daun, dan biasanya membungkus 
bagian batang. Pelepah Morfologi Tumbuhan daun umumnya 

                                                             
70 Ibid., 
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dijumpai pada tumbuhan monokotil, misalnya pada anggota dari 
famili Musaceae, Graminae, Cyperaceae, dan lain-lain. 
b. Tangkai daun 

Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung 
helai daun. Pada daun lengkap, tangkai daun menghubungkan 
pelepah daun dengan helai daun, sedangkan pada daun bertangkai, 
tangkai daun menempel langsung pada bagian buku-buku batang. 
Pada daun tunggal, tangkai daun mendukung satu helai daun, 
sedangkan pada daun majemuk, tangkai daunnya dapat bercabang-
cabang membentuk anak tangkai daun yang mendukung anak-anak 
daun. Tangkai daun biasanya berbentuk bulat panjang dan masif, 
misalnya pada Daun Mangga, Melinjo, dan Singkong. 
c. Helai Daun 

Helai daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya 
fotosintesis. Pada paku-pakuan helai daun dapat berfungsi sebagai 
pembawa spora. Daun pembawa spora disebut sporofil (sporophyll). 
Helai daun sangat bervariasi, baik ukuran, bentuk maupun 
warnanya. Adanya variasi tersebut banyak digunakan untuk 
membantu mengidentifikasi tumbuhan.71 
7. Bentuk daun 

Bentuk umum Bentuk daun sangat bervariasi. Sepintas kita 
dapat mengamati bahwa bentuk daun dan ada yang bulat, bulat 
telur, panjang, seperti pita dan ada juga yang berbentuk segitiga, 
runcing, seperti tombak, jantung, ginjal, dan lainlain. Bagian 
tepinya ada yang rata dan ada yang berlekuk.  

Dalam menentukan bentuk daun, pertama kita abaikan 
dulu adanya lekukan atau torehan. Jadi, harus kita bayangkan 
bentuk utuh daun tanpa lekukan. Selanjutnya kita tentukan letak 
bagian helai daun yang terlebar. Perbandingan antara panjang dan 
lebar daun juga harus kita perhatikan. Selain itu, kita harus 
mengamati letak tangkai daun, apakah menempel di bagian tepi 
helai daun atau tertanam di bagian tengah helai daun, seperti pada 
daun talas. Berdasarkan letak bagian daun yang terlebar maka dapat 
kita bedakan ke dalam 4 golongan sebagai berikut. 
a. Bagian daun terlebar berada di tengah-tengah helai daun. 
b. Bagian daun terlebar terletak di bagian bawah, antara 

tengah daun dan pangkal daun. 

                                                             
71 Sumardi dkk. Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. UGM Press. Yogyakarta: 1993  
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c. Bagian daun terlebar terletak di bagian atas, antara 
tengah daun dan ujung daun. 

d. Bagian daun merata, tidak ada bagian daun yang terlebar.72 
8. Bagian daun terlebar berada di tengah-tengah helai daun 

Daun dengan bagian terlebar berada di tengah-tengah helai 
daun dapat berbentuk bulat, perisai, jorong, memanjang atau 
lanset. Bentuk-bentuk peralihan dari bentuk tersebut dapat kita 
jumpai, misalnya bentuk bulat jorong, jorong-memanjang atau 
memanjang-lancet. 
9. Bagian daun terlebar terletak di bagian bawah, antara tengah 
daun dan pangkal daun. 

Sekarang kita cari daun-daun yang bagian terlebarnya 
berada di bagian bawah. Daun yang demikian dapat kita jumpai 
pada Daun Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.), Daun Bunga 
Pukul Empat (Mirabilis jalapa L.), Daun Air Mata Pengantin 
(Antigonon leptopus Hook. et Arn.), Anak Daun Bengkuang 
(Pachyrrhizus erosus Urb.), Daun Pagagan (Centela asiatica Urb.), Daun 
Eceng, dan lain-lain. Ternyata daun-daun tersebut, bagian 
pangkalnya ada yang rata dan ada yang berlekuk/bertoreh. Oleh 
karena itu, bentuk daunnya dapat digolongkan sebagai berikut.  
a. Bagian daun terlebar di bagian bawah, pangkal daun tidak 
bertoreh/ berlekuk. Daun yang termasuk golongan ini berbentuk, 
seperti berikut. 
1) Bulat telur (ovate), misalnya pada daun kembang sepatu. 
2)  Segitiga (triangulate), misalnya bunga pukul empat. 
3) Delta (deltoid), misalnya pada bunga air mata pengantin. 
4) Belah ketupat (rombhic), misalnya pada anak daun bengkuang.  
b. Bagian daun terlebar di bagian bawah, pangkal daun 

bertoreh/berlekuk. Daun yang termasuk golongan ini 
berbentuk, seperti berikut. 
1) Jantung (cordate), berbentuk bulat telur dengan ujung lancip 

dan pangkal daun berlekuk, misalnya pada daun waru. 
2) Ginjal (reniform), daun dengan ujung daun tumpul, pangkal 

berlekuk, seperti ginjal, misalnya pada daun pagagan/tapal 
kuda. 

3) Anak panah (sagittate), bagian ujung daun lancip, bagian 
pangkal dengan lekukan yang lancip, misalnya pada Daun 
Eceng (Sagittaria sagittifolia L.). 

                                                             
72  Fahn. Anatomi Tumbuhan Edisi ke 3. UGM Press. Yogyakarta: 1991 



176 | Nurdiana, SP., MP 

4) Tombak (hastate), bagian ujung daun runcing, sedangkan 
bagian pangkalnya mendatar, misalnya pada Daun Wewehan 
(Monochoria hastata Solms). 

5) Bertelinga (auriculate), seperti bentuk tombak, tetapi pangkal 
daun di sebelah kiri dan kanan membulat, misalnya pada 
Daun Tempuyung. 

c. Daun Tunggal dan Daun Majemuk 
Atas dasar konfigurasi helaiannya, daun dapat dibedakan 

menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah 
daun yang helaiannya hanya terdiri dari satu helai tanpa adanya 
persendian di bagian dasar helaian tersebut, sedangkan daun 
majemuk adalah daun dimana helaiannya disusun oleh sejumlah 
bagian-bagian terpisah yang berbentuk seperti daun dan disebut 
anak daun (leaflet). Pada bagian basal helaian anak daun atau bagian 
basal petolulus biasanya ditemukan adanya pulvinulus (persendian 
daun). Adanya pulvinulus pada anak daun ini menyebabkan anak 
daun dapat gugur sendiri-sendiri (tidak bersamaan). Oleh karena 
setiap anak daun dari daun majemuk memiliki karakteristik yang 
sama dengan daun tunggal, kadang-kadang sulit dibedakan antara 
daun tunggal dengan anak daari daun majemuk, khususnya bila 
anak daun tersebut berukuran besar.73 

 

D. Rangkuman 

1. Hubungan morfologi dengan ilmu lainnya 

Cabang-cabang ilmu yang berkitan dengan morfologi tumbuhan 
antara lain Botani, Fisiologi, Anatomi, Genetika, Mikrobioligi, 
Bakteriologi, Mikologi, Evolusi, Rekayasa Genetika dan Taksonomi. 
Setiap kajian berkaitan satu sama lain sehingga dalam mempelajari 
tumbuhan diperlukan kemampuan yang menyeluruh, untuk 
mempelajari tumbuhan, biasanya dimulai dari sel-sel tumbuhan 
penyusun jaringan, organ, sistem organ dan satu individu tumbuhan 
yang lengkap, yang kemudian membahas tentang struktur luar dari 
tumbuhan 

. 
2. Organ-organ pokok tumbuhan 

                                                             
73  Sumardi, Iserep. Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. ITB Press. Bandung:1996 
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a. Akar 
1) Pengertian 

Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh searah 
dengan gaya tarik bumi atau menuju keair. Akar berfungsi 
sebagai penyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sebagian 
besar akar terpendam didalam tanah, namun ada pula yang 
terletak diluar tanah dan menggantung. 

2) Sistem perakaran 
a) Sistem akar tunggang, jika akar lembaga (radikula) tumbuh 

terus dan menjadi akar pokok yang selanjutnya bercabang 
cabang menjadi akar yang lebih kecil. Macam- macam akar 
tunggang : 

1. Berbentuk tombak (fusiformis) berfungsi untuk 
menimbun makanan. Contoh wortel dan lobak. 

2. Berbentuk gasing (napiformis) contoh biet, bengkung. 

3. Berbentuk benang (filiformis) contoh kratok 

b) Sistem akar serabut jika dalam perkembangan selanjutnya 
akar lembaga mati atau kemudian disusul oleh sejumlah 
akar yang sama dan semua keluar dari pangkal batang. 
Macam-macam akar serabut : 

1. Akar serabut kecil kecil berbentuk benang. Contoh akar 
padi. 

2. Akar serabut kaku keras dan cukup besar. Contoh akar 
kelapa. 

3. Akar serabut besar besar. Contoh akar pandan 
3) Bagian-bagian akar terdiri dari : 

a) Pangkal akar atau leher akar (collum) yaitu sambungan 
pangkal batang dengan bagian akar. 

b) Ujung akar (appixradicis) yaitu bagian termudah dari akar 
yang terdiri dari jaringan jaringan yang masih dapat 
mengadakan pertumbuhan. 

c) Batang akar (corpusradicis) yaitu bagian akar diantara leher 
akar dengan ujung akar. 

d) Cabang cabang akar (radixlateralis) Yaitu bagian bagian 
akar yang keluar dari akar pokok dan masing masing dapat 
bercabang lagi. 

e) Serabut akar (fibrillaradicales) yaitu cabang akar yang halus 
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dan bentuknya serabut. 

f) Bulu bulu akar atau rambut akar (Pilusradicales) yaitu 
bagian akar yang merupakan penonjolan sel sel kulit luar 
akar yang panjang. 

g) Tudung akar (calyptra) yaitu bagian akar paling ujung dan 
terdiri dari jaringan yang bermanfaat melindungi ujung akar 
yang masih muda dan lemah. 
 
 

 

 

Gambar 2. 92 Bagian-bagian akar 

 (Sumber : https://ayoksinau.teknosentrik.com/akar/) 

4) Metamorfosis akar 

a) Akar banir atau akar papan (butres) 

b) Akar tunjang atau egrang 

c) Akar pelekat 

d) Akar udara atau akar gantung. Contoh tanaman anggrek 
epifit 

e) Akar penggerak,. Contohnya : akar tumbuhan benalu 

f) Akar napas,. Contohnya: jenis tumbuhan penyusun vegetasi 
tumbuhan bakau. 

g) Akar dengkul,. Contohnya: akar dengkul pohon tancang. 

h) Umbi akar.contohnya : umbi akar 

i) Duri akar,metamorfosis dari akar yang berduri 
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b. Batang 
1) Pengertian 

Merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang berfungsi 
sebagai penerus penyaluran air dan unsur hara dari akar ke daun 
atau bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan, terdiri atas 
ruang-ruang yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan 
pada buku-buku terdapat daun, biasanya tumbuh keatas atau 
menuju cahaya matahari, selalu bertambah panjang diujungnya, 
oleh sebab itu sering dikatakan bahwa batang mempunyai 
pertumbuhan yang lebih terbatas. Metamorfosis batang misalnya 
dapat berbentuk duri, sulur, menyerupai daun,umbi, dll. 

Sistem pertumbuhan pada batang di sebutkan dalam QS Al-
Hujurat ayat 29 yang berbunyi: 

ِإلزرإعِيعجبِسوقهِعىلِفاستوىِفاستغلظِفازرهِشطئهِإخرحِكزرع
 إلكفارِبهمِليغيظ

Artinya ― seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemdian 
tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus diatas 
batangnya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-
penanamnya‖ 

Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa tumbuhan terus 
tumbuh, dan batangpun semakin keras dengan adanya proses 
pertambahan usia yang dilakukan oleh jaringan- jaringan yang ada 
dalam suatu tumbuhan tersebut. 

 
2) Bagian-bagian pada batang 

1. Tumbuhan dikotil 

a. Epidermis 

b. Korteks 

c. Endodermis 

d. Silinder pusat (stele) 

e. Perisikel (prokambium) 

f. Berkas pengangkut (xylem dan floem) 

g. Empulur 

2. Tumbuhan monokotil 

a. Epidermis 

b. Korteks 

c. Silinder pusat (stele) 
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Gambar organ tumbuhan pada tumbuhan tomat : 

 
    

Gambar 2. 93 Organ Tumbuhan Tomat 

(Sumber : https://biologigonz.blogspot.com/2015/07/morfologi-
organ-tumbuhan.html) 

 
c. Daun 

1. Pengertian 
Merupakan alat hara bagi tumbuhan yang penting untuk 

fotosintesis, umumnya melekat pada batang dan dahan. 
Tempat melekatnya disebut buku atau nodus, jarak antar nodus 
disebut ruas, sudut antara batang dan daun disebut axilla. 
Secara morfologi dan anatomi, daun merupakan organ tubuh 
yang bervariasi. Batasan secara menyeluruh dari semua tipe 
daun yang terlihat pada tumbuhan disebut phyllom, yang dapat 
digolongkan kedalam daun lebar (berfungsi khusus untuk 
fotosintesa), katafil adalah sisik pada tunas atau batang dibawah 
tanah (berfungsi sebagai pelindung atau tempat penyimpan 
cadangan makanan), profil ialah daun pertama yang tumbuh 
paling bawah di cabang lateral, hyposfil ialah tipe-tipe 
bbrachtea yang bergabung dengan bunga dan berfungsi sebagai 
pelindung, katiledon merupakan daun pertama pada tumbuhan. 

2. Bagian-bagian utama daun: 

a. Tangkai daun (petiolus), berfungsi untuk menempatkan 
helaian daun sehingga memperoleh cahaya matahari 

https://biologigonz.blogspot.com/2015/07/morfologi-organ-tumbuhan.html
https://biologigonz.blogspot.com/2015/07/morfologi-organ-tumbuhan.html
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b. Helaian daun (lamina) merupakan bagian daun terpenting 
dan menarik perhatian sehingga suatu sifat yang 
sesungguhnya hanya berlaku untuk helaiannya. Sifat daunya 

c. Pelepah/upih daun (vagina) merupakan bagian daun yang 
melekat atau melingkupi batang, juga berfungsi sebagai 
pelindung kuncup yang masih muda . 

d. Daun penumpu (stipula) biasanya berupa dua helai daun yang 
kecil, berfungsi sebagai pelindung kuncup yang masih muda. 

e. Lidah-lidah (ligula) yaitu selaput kecil yang umumnya 
terdapat pada batas antara upih dan helaian daun pada 
keluarga rumput-rumputan. 

SOAL PILIHAN GANDA 

1) Apakah nama ilmiah dari akar pada tumbuhan? 
a. Caulis  c. Radix 
b. Folium  d. Floss 

2) Apa fungsi akar pada wortel selain untuk mencari air dan mineral 
tanah 

a. Menembus pori-pori tanah 
b. Untuk mencari zat hara dalam tanah 
c. Sebagai cadangan makanan dan reproduksi vegetativ 
d. Menunjang batang 

3) Berikut ini adalah beberapa macam jaringan-jaringan penyusun akar 
a. Epidermis 
b. Epidermis dan Korteks 
c. Epidermis, Korteks, endodermis dan stelle 
d. Hanya stelle (silinderpusat) 

4) Merupakan metamorfosis dari batang beserta daun-daunnya yang 
menjadi tempat cadangan makanan, serta beruas-ruas dan berbuku-
buku adalah pengertian dari... 

a. Rimpang c. Umbi akar 
b. Umbi batang d. Geragih 

5) Batang pada tumbuhan jangkang percabangannya pada batang pokok 
sukar ditentukan disebut percabangan? 

a. Menggarpu c. Simpodial 
b. Dikotom d. Monopodial 

6) Garis tegak lurus pada batang daun disebut? 
a. Ortistik c. Spiral genetic 
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b. Divergensi d. Bagan 
7) Tempat duduk daun atau melekatnya daun pada bagian batang 

disebut? 
a. Nodus c. Axilla 
b. Stoma d. Asimilasi 

8) Dibawah ini yang bukan termasuk fungsi daun bagi tumbuh-
tumbuhan yaitu? 

a. Pernafasan (Respirasi) 
b. Penguapan Air (Transpirasi) 
c. Memperkokoh Tumbuhan 
d.Pengelolahan Zat-Zat Makanan (Asimilasi) 

9) Daun lengkap dapat kita jumpai pada beberapa macam 
tumbuhan,manakah yang termasuk daun lengkap? 

a. Musa paradisiaca c. Zea mays 
b. Mangifera indica d. Oryza sativa 

10) Dibawah ini yang mana yang termasuk daun majemuk campuran? 
a. Manihot ulitilisima c. Mangifera indica 
b. Ceiba pentandra d. Mimosa pudic 
 

 
Materi : Morfologi Tumbuhan 
Materi : Alat Hara (Organum nutritivum) 
Jenis Soal : Essay/Uraian 
Jumlah : 5 Butir Soal 
1. Sebutkan satu ayat Al-Qur‘an yang memiliki integritasi dengan 

tumbuhan! 
2. Apa fungsi dari tudung akar/ kaliptra? 
3. Berdasarkan gambar dibawah ini, dimanakah letak floem pada akar 

tumbuhan monokotil? 
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4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daun majemuk menyirip genap 
dan sempurna 

5. Berikan contoh dari metamorphosis daun, batang dan akar 
 

Kunci Jawaban 

1. C  2. C  3. C  4.A  5. C  6.A  7.A  8.C  9.A  10.D 
 
1. Q.S At. Tin (95): 1 

Artinya: ― demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun‖ 
Q.S An- Nahl (16): 67 
Artinya : ―dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang 
memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah) bagi orang 
yang memikirkan‖. 
Q.S Al- Isra‘ (17): 9 
Artinya : ―kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu 
kamu 
alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras airnya‖ 

 
2. Melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus 

tanah. 
3. Berdekatan dengan xylem dan tidak dipisahkan cambium. 
4. Daun yang dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun, 

dengan susunan daun yang menyirip dan berpasang-pasangan 
dikanan dan dikiri ibu tangkai dengan helaia daun yang langsung 
duduk pada ibu tangkai. 

5. Contoh metamorphosis akar : singkong (Manihot utilisima), contoh 
metamorphosis batang: kentang (solanum tuberosum),contoh 
metamorphosis daun : bawang merah (Allium ascolanic) 
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BAB III 
ALAT REPRODUKSI  

(ORGANUM REPRODUCTIVUM) 

 

A. Integrasi Al-Quran 

 Alquran memandang tumbuhan sebagai ciptaan yang bernilai 
tinggi. Tumbuhan dan bagiannya banyak disebutkan di dalamnya, 
baik dalam gambaran fisiknya maupun sebagai tamsil -perumpamaan. 
Tamsil mempunyai tujuan yang amat penting seperti disebutkan 
dalam firman-Nya, 

ِ
 
د
َ
ق
َ
اَِول

َ
ن ب  َ

َ
اِسِِۡض

َّ
ِِِللن ِ ِ

ۡ
إِف

َ
ذ َٰ 
َ
آِنِِه ر 

ُ
ق
ْ
لِِِِّمنِإل

ُ
ِِك ل 

َ
َِِمث ُهم 

َّ
َعل
َّ
ِل

َ
ُرون

َّ
ك
َ
ذ
َ
 َيت

 ―Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Alquran ini 
setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran‖. 
(Alquran, Surah az-Zumar/39: 27) 

ِللنَّاِسََنَْضِرب َهاَاْْلَْمثَالَ ََوتِْلكََ ََيَْعِقل َهاََوَماَۖ َ  ىنَََإِّلَّ اْلعَاِلم   

 ―Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; 
dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu‖. 
(Alquran, Surah al-‗Ankabūt/29: 43) 

Selain itu, seperti dikemukakan sebelumnya, Alquran juga sering 
menyebut tumbuhan secara fisik—bukan sebagai tamsil. Banyak ayat 
yang menyebutkan secara jelas manfaat tumbuhan sebagai sumber 
makanan bagi manusia dan makhluk lain. Salah satunya adalah ayat 
berikut. 

َوِ
ُ
ِذيَِوه

َّ
ِِإل

َ
أ
َ
نش
َ
ِِأ ات 

َّ
َِِجن ات 

َ
ُروش ع  َِِمَّ ي  

َ
َِِوغ ات 

َ
ُروش لََِِمع 

 
خ
َّ
َِِوإلن

َ
ع ر  اَِوإلزَّ

ً
ِلف
َ
ت
 
ُِمخ

ِ
ُ
ه
ُ
ل
ُ
ك
ُ
ِِأ

َ
ون

ُ
ت ي  َِِوإلزَّ

َ
ان مَّ اِبًهاَِوإلرُّ

َ
ش
َ
ُِِمت ي  

َ
اِبهِ َِوغ

َ
ش
َ
ِ ُمت

 
وإِۗ

ُ
ل
ُ
َمِرهِِِِمنِك

َ
إِث

َ
َمَرِِِؤذ

 
ث
َ
وإِأ

ُ
َِوآت

ِ
ُ
ه
َّ
مََِِحق ِ َحَصاِدهَِِِيو 

 
ِِۗ

َ
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ُ
ف ِ
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ُ
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ِِۗ

ُ
ه
َّ
ِِِؤن

َ
ِِل ُمس ُِِيِحبُّ

ْ
َِِۡإل  ِفي 

ََۖ  
 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 
yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang 
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bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk 
dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya 
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah 
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 
miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Alquran, Surah al-

An‗ām/6: 141) 

Demikianlah, Allah memberi manusia berkah yang sangat besar 
melalui kehadiran tumbuhan. Mereka tercipta untuk manusia, baik 
sebagai sumber makanan maupun sebagai bahan obat. Orang yang 
beriman kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik oleh 
Alquran diumpamakan seperti pohon. 
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Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, (pohon) itu menghasilkan 
buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah 
membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat, 
Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, 
yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat 
tetap (tegak) sedikit pun. (Alquran, Surah lbrāhīm/14: 24-26) 

Perumpamaan ini sangat tepat. Seperti diketahui, manusia 
mendapat banyak manfaat dari tumbuhan, dari keteduhan hingga 
ketersediaan buah dan bunga. Hijaunya pepohonan membangkitkan 
rasa nyaman di hati manusia. Semua kualitas ini seharusnya ada pada 
diri mereka yang beriman kepada Allah. Mereka harus berinteraksi 
dengan masyarakat dalam harmoni dan dalam rangka memberi 
manfaat, rasa aman, dan kesejukan kepada yang lain. 

Terkait hal itu, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa orang yang 
beriman seperti tumbuhan yang gemulai. Apabila diterpa embusan 
angin maka ia tidak kaku, melainkan bergoyang sesuai arah angin itu. 
Begitu angin berhenti, tumbuhan itu pun kembali tegak seperti 
semula. Demikian pula orang yang beriman. Dalam bergaul, mereka 
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tidak kaku dan tidak pula arogan. Mereka bersikap toleran kepada 
orang lain, tidak memancing benturan dan konfrontasi, dan selalu 
mengikuti prinsip persuasif serta antikekerasan. 

Dalam hadis yang lain Rasulullah mengibaratkan orang yang 
beriman seperti kurma. Rasulullah bersabda, 

―Sesungguhnya ada di antara pepohonan, satu pohon yang tidak 
gugur daunnya. Pohon ini ibarat seorang muslim. Sebutkanlah 
pohon apakah itu?‖ Lalu para sahabat menerka pohon itu adalah 
sejenis pohon yang hidup di lembah-lembah. Abdullah (bin Umar) 
berkata, ―Lalu terbesit dalam pikiranku bahwa pohon itu adalah 
pohon kurma, namun aku malu mengatakannya. Lalu mereka 
berkata, ‗Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami pohon apa 
itu?‘ Beliau menjawab, ‗Itu adalah pohon kurma.‖‗ (Riwayat al-
Bukhāri dan Muslim dari Ibnu ‗Umar) 

Hadis yang berbeda namun memiliki kemiripan redaksi dan 
subjek dapat pula ditemukan. Misalnya hadis yang menjelaskan bahwa 
pohon kurma memiliki berkah dan manfaat dalam setiap bagiannya, 
demikian juga seorang mukmin. 

Ketika kami (para sahabat) duduk-duduk bersama Rasulullah, 
datanglah seseorang sembari membawa satu jantung kurma. 
Rasulullah pun berkata, ―Sesungguhnya ada satu pohon yang 
berkahnya ibarat berkah seorang muslim.‖ Aku pun menerka bahwa 
pohon itu adalah pohon kurma. Sebetulnya aku ingin mengatakan, 
‖ltu adalah pohon kurma, wahai Rasulullah.‖ Namun ketika melihat 
ke sekeliling, aku mendapati diriku sebagai orang terakhir dari 
sepuluh orang dan aku adalah yang paling muda di antara mereka, 
sehingga aku pun diam saja. Lalu Rasulullah berkata, ―Itu adalah 

pohon kurma. ‖ (Riwayat al-Bukhāri  dari ibnu ‗Umar) 

Pohon kurma tidak dapat tumbuh di sembarang tanah. Demikian 
juga iman; ia hanya akan tumbuh dan mengakar di hati orang yang 
Allah karuniai hidayah dan kelapangan dada dalam menerimanya. 
Pantaslah bila Rasulullah bersabda, 

Hidayah dan ilmu yang dipikulkan Allah kepadaku bagaikan air 
hujan yang deras yang mengguyur tanah. Di antara tanah-tanah, ada 
tanah yang subur; ia menyerap air lalu menumbuhkan rumput dan 
tumbuhan yang banyak. Ada pula di antaranya yang gersang; ia 
menampung air, dan dengannya Allah memberi manfaat kepada 
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manusia, sehingga mereka bisa minum, memberi minum ternak 
mereka, dan bercocok tanam. Air hujan ini juga mengguyur sejenis 
tanah lain, yaitu padas yang tidak mampu menampung air dan tidak 
pula menumbuhkan rerumputan. Demikianlah permisalan orang 
yang memiliki ilmu tentang agama Allah, dapat mengambil manfaat 
dari apa yang Allah pikulkan kepadaku (hidayah dan ilmu), sehingga 
ia menjadi alim dan mampu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. 
Demikian pula permisalan orang yang tidak menggubris dan enggan 
menerima petunjuk Allah yang aku bawa. (Riwayat al-Bukhāri dan 
Muslim dari Abu Musā al-Asy‗ari) 

Pohon kurma yang tidak pernah gugur daunnya diumpamakan 
seorang mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‗Umar 
disebutkan, 

Kami sedang bersama Rasulullah pada satu hari, lalu beliau 
bersabda, ―Sesungguhnya permisalan seorang mukmin bagaikan 
pohon yang tidak gugur daunnya satu helai pun. Tahukah kalian 
pohon apa itu?‖ Mereka (para sahabat) berkata, ―Tidak.‖ Lalu beliau 
menjawab, ―Itu adalah pohon kurma. Pohon kurma tidak gugur 
daunnya, dan seorang mukmin tidak gugur doanya.‖ (Riwayat Ibnu 

Ḥajar dalam Fatḥul-Bārī, dari jalan al-Ḥāriṡ bin Abī Usāmah dari 
Ibnu ‗Umar) 

Karenanya, adalah benar jika doa seorang mukmin tidak akan 
ditolak oleh Allah. Itu merupakan hal yang Allah janjikan melalui 
firman-Nya, 

Dan Tuhanmu berfirman, ―Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong 
tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam 

keadaan hina dina.‖ (Alquran, Surah al-Mu‘min/40: 60) 

Hanya saja doa akan dikabulkan jika memenuhi syarat dan tidak 
ada penghalang. Syarat-syarat itu di antaranya kehadiran hati, tekad 
yang bulat, dan pengharapan yang penuh akan terkabulnya doa 
tersebut. 

Diketahui bahwa pohon kurma memiliki perbedaan antara satu 
varian dengan varian lainnya. Fenomena variasi di antara jenis 
tumbuhan ini termaktub dalam firman Allah, 
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Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-
kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, 
dan yang tidak bercabang; disirami dengan air yang sama, tetapi 
Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal 
rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (Alquran, Surah 
ar-Ra‗d/13: 4) 

Demikian halnya kondisi riil yang dapat dilihat pada kaum 
mukmin. Meski sama-sama beriman namun masing-masing individu 
memiliki level keimanan yang variatif. Mengenai hal ini Allah 
berfirman, 
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Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami 
pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang 
menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang 
lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu 

adalah karunia yang besar. (Alquran, Surah Fāṭir/35: 32) 

Pohon kurma termasuk salah satu pohon yang paling kuat 
menghadapi terpaan badai. Kekuatan pohon ini merupakan 
perlambang kesabaran seorang mukmin dalam menghadapi cobaan 
dan tantangan. Seorang mukmin dituntut untuk bersabar dalam 
menghadapi bala, malapetaka, dan musibah. Dalam diri seorang 
mukmin harus terkumpul tiga macam kesabaran: kesabaran dalam 
menaati perintah Allah, kesabaran dalam menjauhi maksiat, dan 
kesabaran menghadapi musibah. Mengenai hal ini Allah berfirman, 

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) 
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata ‖lnnā 
lillāhi wa innā ilaihi rāji‗un‖ (sesungguhnya kami milik Allah dan 
kepada-Nya lah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh 
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ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang 
yang mendapat petunjuk. (Alquran, Surah al-Baqarah/2: 155-157) 

Katakanlah (Muḥammad), ―Wahai hamba-hamba-Ku yang 
beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.‖ Bagi orang-orang yang 
berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah 
itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan 
pahalanya tanpa batas. (Alquran, Surah az-Zumar/39: 10) 

Lebih dari itu, beberapa ulama menyamakan pohon kurma dan 
seorang mukmin dalam hal penyebab hidupnya. Pohon kurma hidup 
karena memperoleh siraman air, dan seorang mukmin tidak dapat 
hidup istikamah tanpa siraman hidayah yang diwahyukan Allah 
kepada Rasulullah. Pentingnya peranan wahyu bagi seorang mukmin 
disebutkan dalam firman Allah, 
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 Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muḥammad) roh 
(Alquran) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah 
mengetahui apakah Kitab (Alquran) dan apakah iman itu, tetapi 
Kami jadikan Alquran itu cahaya, dengan itu Kami memberi 
petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. 
Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada 
jalan yang lurus. (Alquran, Surah asy-Syūrā/42: 52) 

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, 

Permisalan seorang mukmin bagaikan pohon kurma. Apa saja yang 

engkau ambil darinya niscaya itu bermanfaat bagimu. (Riwayat aṭ-

Ṭabrāni dari ibnu ‗Umar) 

Benar saja bahwa seluruh bagian pohon kurma memiliki manfaat, 
tidak terkecuali durinya. Begitulah seharusnya keadaan seorang 
mukmin di tengah masyarakat. la harus selalu memberi manfaat 
kepada masyarakat dalam pergaulannya, berakhlak mulia, memiliki 
tata krama dan budi pekerti yang luhur, serta tidak menimbulkan 
kekisruhan dan gangguan terhadap mereka. Di satu sisi ia bersikap 
lemah lembut, namun di sisi yang lain ia punya ketegasan dalam 
menegakkan kebenaran, seperti duri pohon kurma yang kuat 
menangkal gangguan yang datang. Ketegasan sekaligus kelembutan 
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hati seorang mukmin ini Allah umpamakan sebuah tanaman, 
sebagaimana firman-Nya, 

ِ
 
د َحمَّ ُسولُِِمُّ ِِِرَّ

َّ
ِ إّلل

 
ِذيَنِِۗ

َّ
َِِوإل

ُ
إءَُِِمَعه

َّ
ِشد

َ
ِِأ

َ
ارَِِِعىل

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ُِِرَحَماءُِِإل ُهم 

َ
ن ِ َبي 

 
م ِِۗ

ُ
َرإه

َ
ِت

ًعا
َّ
إُِرك

ً
د ُِِسجَّ

َ
ون

ُ
غ
َ
ت َِِيب 

 
َل
 
ض
َ
َنِِف ِِِمِّ

َّ
ا إّلل

ً
َوإن

 
ِ َوِرض

 
م ِِۗ

ُ
ِِِسيَماه ِ ِ

ۡ
ن ُِِوُجوِهِهمِف رِِِمِّ

َ
ث
َ
ِأ

ُجودِِ ِ إلسُّ
 
ِِۗ

َ
ِلك َٰ

َ
ِِذ ُهم 

ُ
ل
َ
َِِمث ِ ِ

ۡ
ِِف

َّ
َرإةِِإلت ِ و 

 
ُهم ِِۗ

ُ
ل
َ
َِِوَمث ِ ِ

ۡ
نِجيِلِِف ِ

 
عنِِإْل

َزر 
َ
َرَجِِك

 
خ
َ
هُِ أ

َ
أ
 
ط
َ
ِش

َرهُِ
َ
آز
َ
ِِف

َ
ظ
َ
ل
 
غ
َ
ت اس 

َ
َوىَِِٰف

َ
ت اس 

َ
َِِٰف

َ
ِجُبُِِسوِقهَِِِعىل ُِِيع 

َ
إع رَّ ِِإلزُّ

َ
اَرِِِبِهُمِِِلَيِغيظ

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ِ إل

 
ِۗ

ِ
َ
َُِِوَعد

َّ
ِذيَنِِإّلل

َّ
وإِإل

ُ
وإِآَمن

ُ
اِلَحاِتِ َوَعِمل ُهمِإلصَّ

 
ِِِمن

 
ِفَرة

 
غ رًِِمَّ ج 

َ
 َعِظيًماِإَوأ

Muḥammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 
berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan 
sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka 
tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka 
(yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang 
diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan 
tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan 
tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati 
penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati 
orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah 
menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. 

(Alquran, Surah al-Fatḥ/48: 29) 

Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa seorang mukmin yang 
bermanfaat bagi orang lain dengan kesediaannya membantu sesama 
dimisalkan sebutir benih yang menumbuhkan bulir-bulir dan biji-biji 
yang berlipat ganda. 
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Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 
seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap 
tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia 
kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Alquran, Surah 
al-Baqarah/2: 261) 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara orang 
mukmin dan pohon kurma memiliki banyak kemiripan. Kokohnya 
pohon kurma ibarat iman yang mengakar di dalam hati seorang 
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mukmin. Begitu pun, kualitas buah kurma yang makin baik sejalan 
bertambahnya umur pohon ibarat seorang mukmin yang makin tua 
makin bertambah pula kebaikan dan amal salihnya. Dalam sebuah 
hadis disebutkan, 

Seorang badui bertanya kepada Rasulullah, ―Wahai Rasulullah, 
siapakah manusia yang paling baik?‖ Beliau menjawab, ―(Manusia 
yang paling baik adalah) orang yang panjang umurnya dan baik 
amalannya.‖ (Riwayat at-Tirmiżi dari ‗Abdullāh bin Bisr) 

Lebih dari itu, kebermanfaatan seluruh bagian pohon kurma 
ibarat seorang mukmin yang selalu saja bermanfaat dan tidak pernah 
menyakiti orang lain; itulah orang mukmin yang terbaik. Dalam hadis 
disebutkan 

Suatu hari Rasulullah berdiri di tengah-tengah para sahabatnya yang 
sedang duduk-duduk. Kemudian beliau bertanya, ―Maukah kalian 
aku beritahu tentang orang yang terbaik dan yang terjelek dari 
kalian?‖ Para sahabat terdiam sama sekali, sampai-sampai beliau 
mengulanginya tiga kali. Lalu seorang lelaki menyahut, ―Ya, Wahai 
Rasulullah; beritahulah kami tentang orang yang terbaik dan yang 
terjelek dari kami!‖ Rasulullah menjawab, ―Orang terbaik dari kalian 
adalah orang yang diharapkan kebaikannya, dan orang lain merasa 
aman dari keburukannya. Sedangkan orang terjelek adalah orang 
yang tidak diharapkan kebaikannya, dan orang lain merasa tidak 

aman dari keburukannya.‖ (Riwayat at-Tirmiżi  dan Aḥmad dari 
Abū Hurairah) 

B. BUNGA (FLOS) 

Bunga (Flos) merupakan organ pada tumbuhan yang penting 
sebab terletak organ reproduksi atau alat perkembang biakan. Setiap 
jenis bunga mempunyai strukstur dasar yang sama, karena 
terbentuknya bunga akibat ujung cabang yang mengalami modifikasi. 
Pada berbagi tumbuh- tumbuhan menghasilkan warna bunga yang 
beraneka ragam untuk menarik perhatian kumbang. 

Jika diperhatikan dan diamati secara teliti, bunga yang lengkap 
memiliki bagian-bagian berturut-turut adalah kelopak bunga, mahkota 
bunga, benang sari dan putik. 
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1. Kelopak bunga (calix), termasuk organ bunga yang terletak paling 
luar. Kelopak bunga ini umumnya memiliki warna hijau yang 
berfungsi sebagai pelindung kuncup bunga. 

2. Benang sari (stamen), benang sari adalah organ reproduksi pada 
tumbuhan yang menghasilkan sel kelamin jantan. Benang sari 
umumnya terletak disekitar putik. Bagian- bagian yang dimiliki 
benang sari adalah; tangkai sari (filamen), kotak sari (antera), dan 
serbuk sari (polen). 

3. Putik (pistillum), putik salah satu reproduksi betina pada 
tumbuhan yang menghasilkan sel telur. Umumnya terletaak 
dibagian tengah bunga. Kelengkapan yang dimiliki putik antara 
lain: kepala putik (stigma), tangkai putik (stilus), dan bakal buah 
(ovarium). Didalam ovarium terdapat bakal biji (ovulum) dan 
didalam ovulum terdapat sel telur. 

Pada tumbuhan ada yang memiliki bagian-bagian bunga yang 
lengkap, namun ada pula yang tidak lengkap. 

1. Bunga dikatakan lengkap apabila memiliki 4 (empat) bagian dari 
bunga, seperti: kelopak bunga, mahkota bunga, putik dan benang 
sari. Contohnya bunga bakung, bunga sepatu dan lain- lain. 

2. Bunga dikatakan tidak lengkap apabila tidak mempunyai salah 
satu atau lebih dari bagian- bagian bunga tersebut. Misalnya 
bunga yang tidak memiliki putik disebut bunnga jantan, bunga 
yang tidak memiliki benang sari adalah bunga betina, dan bunga 
yang memiliki putik dan benang sari secara bersama- sama dalam 
satu bunga diebut bunga hermafrodit. Contohnya bunga 
kamboja, bunga kelapa dan lain- lain. 

Berdasarkan kelengkapan alat kelamin, bunga pada 
tumbuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: bunga tidak sempurna dan 
bunga sempurna. 
1. Bunga tidak sempurna apabila bunga tersebut hanya mempunyai 

benang sari saja atau memiliki putik saja. Sehingga sering 
dikatakan bunga berkelamin tunggal. Contohnya bunga salak, 
bunga jagung, bunga kelapa, bunga pinus, dan lain- lain. 

2. Bunga yang sempurna apabila pada bunga tersebut mempunyai 
alat kelamin putik dan benang sari secara bersama- sama dalam 
satu bunga hermafrodit. Contohnya bunga sepatu, bunga kapas, 
bunga bakung, bunga mangga dan sebagainya. 
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1. Karakteristik Bunga 

Bunga adalah salah satu organ tubuh tumbuhan yang berfungsi 
sebagai alat perkembangbiakan secara generatif yang memiliki bentuk 
dan susunan yang berbeda-beda menurut jenisnya, tetapi bagi 
tumbuhan yang berbiji alat tersebut lazimnya merupakan bagian 
tumbuhan yang kita kenal sebagai bunga. Mengingat pntingnya bunga 
pada tumbuhan, pada bunga terdapat sifat-sifat yang merupakan 
penyesuaian untuk melaksanakan tugasnya sebagai penghasil alat 
perkembangbiakan yang sebaik-baiknya. Umumnya dari suatu bunga 
sifat-sifat yang amat menarik ialah bentuk bunga seluruhnya dan 
bentuk bagian-bagiannya, warnanya, baunya, ada dan tidak adanya 
madu ataupun zat lain. 

Bagian bunga yang paling menarik dan banyak diperhatikan 
adalah perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini memiliki warna dan 
bentuk yang bermacam-macam. Terkadang, perhiasan bunga ini juga 
disertai dengan aroma yang harum. Fungsi utama dari perhiasan 
bunga adalah untuk menarik serangga atau hewan lain agar mendekati 
bunga. Serangga ini akan membantu bunga dalam proses 
penyerbukan, hasil proses penyerbukan ini berupa terbentuknya buah 
dan biji yang akan mempertahankan keberadaan generasi baru 
tanaman tersebut. 

Dalam industri bunga bagian perhiasan bunga digunakan untuk 
menarik konsumen. Ketika melihat bentuk dan warna bunga yang 
beragam konsumen akan tertarik kemudian membelinya.Untuk 
menambah keragaman bentuk dan warnanya, saat ini banyak petani 
atau hobis bunga yang melakukan penyerbukan silang pada bunga. 
Selain itu penyilangan juga bertujuan untuk menghasilkan varietas 
baru yang indah dan menarik. Umumnya penyilangan ini dilakukan 
pada jenis tanaman bunga yang keberadaannya dipasaran masih 
jarang. 

Tidak semua yang terlihat indah itu termasuk dalam golongan 
bunga, ada beberapa jenis tanaman hias yang dikira sebagai bunga, 
tetapi sebenarnya adalah daun. Bunganya sendiri mempunyai bentuk 
yang sederhana dan tidak terlalu menarik. Contohnya adalah bunga 
nusa indah (Mussaenda erythropilla), lollipop (Pachystachys lutea), 
bugenvil (Bougainvillea spectabilis) dan brazillian plume flower 
(jacobinia carnea). Meskipun tanaman-tanaman tersebut sebenarnya 
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berdaun indah tetapi masyarakat lebih mengenalnya sebagai tanaman 
hias bunga 

Bunga adalah suatu organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi 
sebagai tempat terjadinya suatu perkembangbiakkan generatif melalui 
suatu proses peyerbukan dan pembuahan. Bunga sebenarnya 
merupakan suatu modifikasi tunas batang atau tunas daun yang 
bewarna, bentuk serta susunannya disesuaikan dengan kepentingan 
tumbuhan itu sendiri.  

Bagian-Bagian Bunga : 
  

 

Gambar 3. 1 Bagian Tangkai Induk Bunga 

Sumber : https://www.artikelmateri.com/2016/01/organ-pada-
tumbuhan-dan-fungsinya-lengkap.html) 

Bagian tangkai induk bunga, berasal dari bahasa latin yaitu Rachis 
Pedunculus yang merupakan suatu bagian awal dari sebuah bunga. 
Bagian tangkai induk bunga ini adalah suatu cabang kelanjutan dari 
sebuah batang atau ranting pohon dan tanaman untuk menuju bunga. 

1. Bagian tangkai bunga 
Tangkai bunga berasal dari bahasa latin yaitu pedicellus yang 

artinya suatu bagian cabang terakhir antara tangkai induk bunga 
sampai suatu bagian dasar bunga. Tangkai bunga ini yang sering 
kita jadikan sebagai bagian bunga yang di petik dari pohonnya. 
Biasanya suatu bunga yang dijual sebagai hiasan dan juga koleksi 
akan mengikut sertakan bagian tangkai bunga nya. 
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2. Bagian dasar bunga 
Bagian dasar bunga atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu 

receptacle yang artinya adalah suatu bagian bunga yang menjadi 
bagian dari ujung tangkai bunga, yang memiliki fungsi sebagai 
tempat melekatnya suatu mahkota bunga. 

3. Bagian daun pelindung (Bractea) 
Bagian lain dari sebuah bunga ialah bagian daun pelindung 

bunga. Bagian pelindung bunga ini berbeda dengan kelopak 
bunga, karena bagian yang sering dikenal dengan nama Brachtea 
ini ialah suatu daun terakhir yang merupakan lokasi tumbuhnya 
sebuah bunga. oleh karena itu pada bagian ketiak daun ini, sang 
bunga akan tumbuh dan berkembang. 

Daun pelindung atau bractea, dalam botani adalah organ mirip 
daun yang dari ketiaknya muncul ibu tangkai bunga majemuk atau 
cabang-cabangnya. Organ mirip daun ini disebut daun pelindung 
(bractea) apabila berada pada dasar rangkaian bunga. Daun pelindung 
dapat juga berarti daun yang selalu berasosiasi dengan suatu rangkain 
bunga (bunga majemuk). Tergantung dari posisi atau kelompok 
taksonomi daun pelindung dapat memiliki nama khusus. 

Daun pelindung yang berukuran kecil dan tumbuh pada tangkai 
bunga majemuk (bukan melindungi) disebut daun tangkai atau 
bracteola. Daun pelindung biasanya berwarna dan menyerupai daun 
biasa, meskipun memiliki struktur yang khas (misalnya peruratan yang 
berbeda). Namun, beberapa daun pelindung berwarna mencolok dan 
berfungsi menarik perhatian serangga penyerbuk, fungsi yang 
biasanya dikaitkan dengan mahkota bunga. Contohnya yaitu 
Kembang Kertas dan Kastuba. 

 
Gambar 3. 2 Bentuk Bunga 

(Sumber : https://penjaskes.co.id/bagian-bagian-daun/) 
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4. Daun tangkai bunga 
Brachteola atau yang sering kita kenal dengan daun tangkai 

bunga. daun tangkai bunga ialah suatu bagian yang berupa daun 
yang memiliki fungsi sebagai daun pelindung. Daun tangkai bunga 
ini tampak di luar bunga dan bisa terlihat. Daun ini berada pada 
suatu bagian pangkal dari suatu tangkai bunga. 

 
 

5.  Kelopak bunga 
Kelopak bunga ialah salah satu bagian yang sangat penting 

pada sebuah bunga. Bagian bunga yang bernama sepal ini ialah 
suatu bagian bunga yang memiliki bentuk kuncup saat bunga belum 
mekar. kelopak bunga mempunyai fungsi untuk membantu dalam 
menjaga bunga yang belum mekar. Ketika sebuah bunga sudah 
mulai mekar, maka kelopak bunga akan ikut membuka, dan 
membiarkan sebuah bunga tersebut mekar. Ketika sebuah bunga 
sudah mekar sempurna, kelopak bunga akan membentuk seperti 
bagian dasar dari sebuah bunga, dengan warna hijau daun. 
6.  Mahkota bunga  

Corolla yang biasa sering kita kenal yaitu mahkota bunga. 
Mahkota bunga ialah salah satu bagian bunga yang seringkali 
direpresentasikan sebagai bunga itu sendiri. karna mahkota bunga 
ialah suatu bagian paling luar dari sebuah struktur keseluruhan 
bunga, yang biasanya mempunyai warna yang cerah dan juga 
menarik. Mahkota bunga juga mempunyai susunan dan juga bentuk 
yang berbeda -beda setiap bunga, sehingga menjadi salah satu 
indikator utama dari sebuah kecantikan dan juga keindahan dari 
suatu bunga. 
7.  Benang sari  

Bagian stamen yang biasa disebut dengan benang sari. 
Stamen ialah suatu bagian yang dikenal sebagai alat kelamin jantan 
pada sebuah bunga. Benang sari memiliki fungsi untuk membantu 
suatu proses reproduksi dan juga perkembangbiakan pada sebuah 
bunga, sehingga dapat menumbuhkan tanaman baru. 
Benang sari terdiri atas tiga bagian utama yaitu : 
a. Antheral atau yang sering kita sebut dengan kepala sari 
b. Polen atau yang sering kita sebut dengan serbuk sari 
c. filament atau yang sering kita sebut dengan Tangkai sari 

Bagian pendukung dari kepala sari : 
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a. Putik Bunga 
b. Carpel 
8. Jenis – jenis bunga :  

 

Gambar 3. 3 Jenis-Jenis Bunga 

(Sumber : http://www.frewaremini.com/2015/02/gambar-macam-
jenis-bunga-bagian-bunga-fungsinya.html) 

q. Berdasarkan Kelengkapan Bagian Bunga 
Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, yaitu perhiasan 

bunga dan alat kelamin bunga. Jenis-Jenis bunga dibagi menjadi 
bunga lengkap dan bunga tak lengkap. seperti yang ada di bawah ini. 

 
1) Bunga Lengkap 

Bunga lengkap ialah suatu bunga yang memiliki kelopak, 
mahkota, benang sari,dan putik. Bunga lengkap mempunyai dua 
macam alat kelamin, oleh karena itu disebut dengan bunga 
berkelamin ganda (hermafrodit). Akan tetapi pada bunga 
berkelamin ganda atau berkelamin lengkap belum tentu merupakan 
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sebuah bunga lengkap. Contohnya yaitu Bunga Sepatu, Tembakau, 
Mawar, Melati, dan Terung 

2) Bunga Tidak Lengkap 
Bunga disebut bunga tidak lengkap jika tidak mempunyai 

salah satu atau beberapa bagian bunga baik perhiasan maupun alat 
kelamin bunga. Bunga tidak lengkap dibedakan menjadi dua 
kelompok yaitu 
3) Perhiasan Bunga Tidak Lengkap,  

Perhiasan bunga tidak lengkap yaitu yang tidak mempunyai 
mahkota atau kelompak. Bunga yang yang tidak mempunyai 
perhiasan bunga disebut dengan bunga telanjang. Contohnya Bunga 
Rambutan, Bunga Kelapa, dan Jepung Bali 
4) Alat Kelamin Tidak Lengkap,  

Alat kelamin tidak lengkap ialah sebuah bunga yang hanya 
memiliki salah satu alat kelamin yang disebut dengan bunga 
berkelamin tunggal. bunga berkelamin tunggal terdiri dari bunga 
jantan dan bunga betina. Contohnya Bunga Mentimun dan Bunga 
Salak. Atau jika bunga tidak mempunyai alat kelamin disebut 
dengan bunga mandul (bunga tidak berkelamin),contohnya pada 
Bunga Pita dan pada Bunga Matahari. 
r.  Berdasarkan Kelengkapan Alat Kelamin 

Dilihat dari kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan 
menjadi 2 yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. 
1) Bunga Sempurna (Bunga Biseksual) 
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Bunga sempurna ialah jika memiliki dua macam alat 
kelamin, yaitu benang sari dan putik. Sehingga bunga sempurna 
dapat melakukan polinasi sendiri. Perhiasan bunga nya berupa 
kelopak dan mahkota bunga tidak selalu harus ada pada bunga 
sempurna. contohnya : Bunga Mawar, Alamanda, Kamboja, 
Matahari.

 

Gambar 3. 4 Bunga 

(Sumber : http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-
online/library/webb/BOT201/Angiosperm/flower2

.htm) 

2) Bunga Tidak Sempurna (Bunga Uniseksual) 
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Bunga tidak sempurna, Bunga disebut bunga tidak 
sempurna apabila hanya memiliki satu macam alat kelamin, 
benang sari saja atau putik saja. Ada juga dikatakan monoesis 
dan diesis, monoesis ialah sebuah bunga yang mempunyai suatu 
alat kelamin jantan, dan bunga yang mempunyai suatu alat 
kelamin betina terdapat pada satu tumbuhan, contohnya : 
Tumbuhan Jagung dan Mentimun. 

 
Gambar 3. 5 Bunga (a) 

(Sumber: https://www.pinterest.com/pin/627970741762831682/) 

3) Sedangkan diesis ialah sebuah bunga jantan dan bunga betina 
terdapat pada suatu individu tumbuhan yang berlainan, maka 
disebut tumbuhan berumah dua. Contohnya : Tumbuhan Salak 
dan Siwalan. 

7. Fungsi Bunga : 
a. Sebagai organ seksual,karena bunga ialah tempat menyatunya 

suatu gamet jantan dan juga gamet betina pada suatu 
tumbuhan.sebagai alat reproduksi dan juga untuk penyebarannya 
melalui bunga tersebut. 

b. Sebagai organ untuk bertahan pada kondisi yang kurang 
menguntungkan. Hal ini terjadi, misalnya pada suatu tanaman 
yang biasa tumbuh pada lokasi kering, yang dimana tumbuhan 
tesebut akan membentuk sebuah bunga ketika mangalami suatu 
kondisi kekurangan air. 
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c. Untuk menarik serangga, agar mau hinggap dan membantu suatu 
proses penyerbukan pada bunga 

d. Untuk meneruskan suatu proses perkembangbiakan, karena 
bunga ada juga yang berproses menjadi suatu biji, yang kemudian 
bisa ditanam kembali. 

 

2. Organ Reproduksi Bunga 

Reproduksi merupakan proses (perkembangbiakan) atau aktivitas 
mahkluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dengan tujuan 
untuk melestarikan jenisnya mempertahankan kelangsungan hidup 
jenisnya agar tidak punah. Organisme bereproduksi melalui 2 cara 
yaitu repoduksi aseksual (vegetatif) adalah terbentuknya individu baru 
tanpa melakukan peleburan sel kelamin, dan reproduksi seksual 
(generative). Umumnya melibatkan persatuan sel kelamin (gamet) dari 
2 individu yang berbeda jenis kelamin.  

Perkembangbiakan yang terjadi karena adanya peleburan antara 
dua sel yaitu sel kelamin jantan (sperrma) dan sel kelamin betina 
(ovum) sehingga dihasilkan individu baru. Reproduksi generative 
pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan atau 
persaringan yang dilanjutkan dengan pembuahan. 

Pembuahan (fertilisasi) pada tumbuhan berbiji akan terjadi kalau 
didahului adanya proses penyerbukan (persarian/polenasi). Pada 
reproduksi generative terjadi persatuan dua macam gamet dari dua 
individu yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga terjadi percampuran 
materi genetik yang memungkinkan terbentuknya individu baru 
dengan sifat baru.  

Pada organisme tingkat tinggi mempunyai dua macam gamet, 
gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau sel telur, kedua 
macam gamet tersebut dapat dibedakan baik dari bentuk, ukuran dan 
kelakuannya, kondisi gamet yang demikian disebut heterogamet. 
Peleburan dua macam gamet tersebut disebut singami. Peristiwa 
singami didahului dengan peristiwa fertilisasi (pembuahan) yaitu 
pertemuan sperma dengan sel telur. Pada organiseme sederhana tidak 
dapat dibedakan gamet jantan dan gamet betina karena keduanya 
sama, dan disebut isogamet. Bila salah satu lebih besar dari lainnya 
disebutanisogamet. 
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Gambar 3. 6 Struktur Organ Reproduksi Bunga 

(Sumber : https://penjaskes.co.id/struktur-fungsi-ovarium-
bunga/) 

 
a. Reproduksi aseksual (vegetatif) adalah terbentuknya individu 

baru tanpa melakukan peleburan sel kelamin, reproduksi secara 
vegetatif ini juga dibagi menjadi dua yaitu: 
1) Reproduksi Secara Vegetatif Alami 

Ada beberapa tumbuhan melakukan propagasi vegetatif 
alami antara lain dengan umbi lapis, umbi batang, rizom, tunas 
liar (adventif), tunas geragih, spora dan fragmentasi. 

a) Spora, reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada 
lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut 
dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu didalam 
sporangium (kotak spora). Spora tumbuhan paku 
dihasilkan oleh daun fertile (sporofil) pada permukaan 
bawah daun atau ditepi-tepi daun. 

b) Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara 
memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan 
menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi 
pada ganggang hijau yang berbentuk filament misalnya 
Hydrodictin sp. 

c) Tunas, biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah 
dewasa. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang atau 
daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada 
tumbuhan bambo, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya 

https://penjaskes.co.id/struktur-fungsi-ovarium-bunga/
https://penjaskes.co.id/struktur-fungsi-ovarium-bunga/
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pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada 
tumbuhan cocor bebek, tunas-tunas yang muncul selain 
pada batang dinamakan tunas adventif (liar). 

d) Umbi lapis adalah batang yang tumbuh dibawah tanah, 
bentuk umbi lapis menggelembung, berair dan memiliki 
sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. 
Umbi lapis memiliki tunas disamping (anak umbi lapis) 
yang tumbuh diantara daun. Tunas samping akan tumbuh 
menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. 
Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain 
Bawang Merah. 

e) Umbi batang (tuber) adalah batang yang menggelembung 
dibawah tanah, umbi batang berisi cadangan makanan. 
Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh 
menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain 
pada kentang. 

f) Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh dibawah 
tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun dan 
antar ruas. Jika rizom terpisah dari induknya maka akan 
tumbuh menjadi individu baru. Rizoma terdapat pada 
tumbuhan Zingiberaceae, Bambu, Dahlia dan beberapa jenis 
rumput. 

g) Stolon (geragih), stolon sering kita lihat pada rumputan-
rumputan liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu 
baru. Stolon yang menjulur diatas tanah misalnya Pegagan 
(Centella asiatic) dan Stroberi (Fragaria fesca), sedangkan yang 
menjalar di bawah tanah misalnya Rumput Teki (Cypcrus 
rotundus). 

2) Reproduksi Secara Vegetatif Buatan 
Reproduksi secara buatan merupakan cara reproduksi 

dengan campur tangan manusi, reproduksi dengan cara ini 
bertujuan agar tumbuhan segera menghasilkan buah yang 
berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak serta tahan 
terhadap serangga penyakit. Reproduksi secara buatan ini dapat 
dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain stek, cangkok, 
mengentem, okulasi, dan merunduk. 

Reproduksi vegetatif buatan yang memanfaatkan kemajuan 
teknologi adalah dengan sistem kultur jaringan adalah menanam 
atau mengkultur sel tumbuhan dalam medium buatan yang 
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dilengkapi hormone. Dari sel tersebut akan tumbuh individu baru 
yang sama dengan induknya. Keuntungan-keuntungan reproduksi 
secara vegetatif buatan antara lain, sifat-sifat tumbuhan hasil 
reproduksi sama dengan sifat-sifat tumbuhan induknya dan cepat 
menghasilkan buah. Kekurangannya antara lain sistem perakaran 
kurang kuat terutama yang dilakukan dengan stek atau cangkok dan 
jika tanaman dipotong ranting-rantingnya maka dapat menyebabkan 
menurunnya pertumbuhan. 

b. Reproduksi Seksual (generatif) 
Umumnya melibatkan persatuan sel kelamin (gamet) dari 2 

individu yang berbeda jenis kelamin. Perkembangbiakan yang 
terjadi karena adanya peleburan antara dua sel yaitu sel kelamin 
jantan (sperma) dan sel kelamin betina (ovum) sehingga dihasilkan 
individu baru. Reproduksi generatif pada tumbuhan diawali dengan 
peristiwa penyerbukan atau persaringan yang dilanjutkan dengan 
pembuahan. 

Pembuahan (fertilisasi) pada tumbuhan berbiji akan terjadi 
kalau didahului adanya proses penyerbukan (persarian/polenasi). 
Pada reproduksi generatif terjadi persatuan dua macam gamet dari 
dua individu yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga terjadi 
percampuran materi genetik yang memungkinkan terbentuknya 
individu baru dengan sifat baru. Pada organisme tingkat tinggi 
memiliki dua macem gamet, gamet jantan atau spermatozoa dan 
gamet betina atau sel telur kedua macam gamet tersebut dapat 
dibedakan baik dari bentuk, ukuran dan kelakuannya, kondisi gamet 
yang demikian disebut heterogamet. Peleburan dua macam gamet 
tersebut disebut singami.  

Peristiwa singami didahului dengan peristiwa fertilisasi 
(pembuahan) yaitu pertemuan sperma dengan sel telur. Pada 
organisme sederhana tidak dapat dibedakan gamet jantan dan gamet 
betina karena keduanya sama dan disebut isogamet. Bila salah satu 
lebih besar dari lainnya disebut anisogamet. 
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Gambar 3. 7 Anisogamet 

 
(Sumber : http://biologi-

mutialarasati.blogspot.com/2010/02/reproduksi-dan-morfologi-pada-
bunga.html) 

3. Proses Reproduksi Seksual Tumbuhan 

Proses reproduksi seksual pada tumbuhan diawali dengan 
penyerbukan kemudian dilanjutkan pembuahan. Penyerbukan yaitu 
proses Jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, adapun pembuahan 
yaitu proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Penyerbukan 
adalah pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. 
Pemindahan serbuk tersebut dapat dilakukan oleh berbagai agen, 
seperti udara, air, dan hewan. Tipe penyerbukan dibedakan menjadi 
dua, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. 

Penyerbukan sendiri adalah jenis penyerbukan ketika serbuk sari 
dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik bunga yang sama. Jenis 
penyerbukan ini hanya dapat terjadi pada bunga biseksual. Sementara 
itu, penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari dipindahkan dari 
kepala sari bunga ke kepala putik bunga lain dari spesies yang sama. 

Pada angiospermae, pembuahan/fertilisasi adalah penyatuan 
gamet jantan dan betina yang bekerja untuk menghasilkan zigot atau 
sel telur yang dibuahi. Proses pembuahan dapat dilihat pada bagan 
berikut : 
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Gambar 3. 8 Angiospermae 

(Sumber : 
https://www.slideshare.net/dodyperdana/angiospermae-

reproduction-and-controls) 

 
a. Mikrosprogenesis 

Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet 
jantan (sperma) yang berlangsung pada bunga yaitu di dalam 
serbuk sari bagian dari kepala sari (antenna) yang di dalamnya 
terdapat kantong serbuk sari atau mikrosporangium. Proses 
mikrosporogenesis berlangsung sebagai berikut: Sebuah sel 
induk mikrospora diploid (mikrosporosit) dalam antenna 
membelah secara meiosis I dan menghasilkan sepasang sel 
haploid. Pada meiosis II menghasilkan 4 mikrospora haploid (n) 
yang berkelompok membentuk tetrad. 

https://www.slideshare.net/dodyperdana/angiospermae-reproduction-and-controls
https://www.slideshare.net/dodyperdana/angiospermae-reproduction-and-controls
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Setiap mikrospora akan mengalami kariokinesis 
(pembelahan inti), sehingga menghasilkan 2 inti yang haploid 
yaitu satu inti dinamakan inti saluran serbuk sari dan satu inti 
generatif. Inti generatif membelah secara mitosis tanpa disertai 
sitokinesis dan terbentuklah 2 inti sperma (n) dan inti serbuk 
sari tidak membelah. Dengan demikian maka sebutir serbuk sari 
yang telah masak mengandung 3 inti yang haploid, yaitu serbuk 
inti saluran serbuk sari dan 2 buah inti sperma. 

 

Gambar 3. 9 Skema Mikrosporogenesis 

(Sumber : https://www.bio magz.com/2016/01/gametogenesis-

pada-tumbuhan.html) 

b. Mikrogametogenesis 

Setelah serbuk sari jatuh pada kepala putik, akan segera 
terjadi proses pembentukan gamet (mikrogametogenesis) pada 
serbuk sari tersebut. Gamet yang dimaksud disini adalah inti sel 
serbuk sari yang nantinya akan membuahi ovum dan inti 
kandung lembaga sekunder pada bakal biji. Pada mulanya sel 
serbuk sari hanya memiliki 1 inti sel saja yang terletak di tepi sel. 
Inti sel ini akan melakukan pembelahan untuk membentuk inti 
generatif dan inti vegetatif. Inti generatif terletak di tepi sel, 
sedangkan inti generatif terletak di tengah sel tersebut. Inti 
generatif tersebut keudian membelah sekali lagi membentuk inti 

https://www.bio/
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generatif 1 dan inti generatif 2, yang keduanya sering disebut 
dengan nama sperm cell. 

Proses pembuahan terjadi pada bakal biji tumbuhan. 
Serbuk sari yang jatuh pada kepala putik akan berkecambah 
membantuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari seperti saluran 
kecil yang merupakan perpanjangan dari serbuk sari yang akan 
mencari jalan menuju bakal biji. Buluh serbuk sari menjadi 
tempat lewatnya inti sel serbuk sari untuk membuahi ovum dan 
inti kandung lembaga sekunder. 

Inti vegetatif akan berberan sebagai penunjuk jalan bagi 
pergerakan 2 inti generatif. Setelah mencapai bakal biji, inti 
generatif 1 akan membuahi ovum untuk membentuk zigot dan 
inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder 
untuk membentuk endosperma. Zigot merupakan calon 
individu baru yang pertumbuhan awalnya berasal dari cadangan 
makanan yang terdapat pada endosperma. 

 

Gambar 3. 10 Skema Mikrogametogenesis 

(Sumber : https://blog.akhmadshare.com/2016/11/pengertian-
mikrosporogenesis.html) 

4. Penyerbukan atau parsarian(pollinatio) dan pembuahan 
(fertilisatio) 

Dalil Al-Quran tentang pernyerbukan  
 



210 | Nurdiana, SP., MP 

ا
َ
ن
ْ
َسل ر 

َ
َِِوأ

َ
ح
ي    ََٰ ِِئلرِّ

َ
ِقح َوَٰ

َ
اِل

َ
ن
ْ
نَزل
َ
أ
َ
ءِِِِمنَِِف

ٓ
َما ءِ ِئلسَّ

ٓ
ُموهَُِِما

ُ
ك َٰ 
َ
ن ي 
َ
ق س 

َ
أ
َ
ِِف

ٓ
َِِوَما م 

ُ
نت
َ
ۥِأ

ُ
ه
َ
ِل

َِۡ ِزِني  َٰ 
َ
    ِبخ

 Terjemah Arti: Dan Kami telah meniupkan angin untuk 
mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari 
langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali 
bukanlah kamu yang menyimpannya. 

Bunga merupakan organ tumbuhan yang nantinya akan menjadi 
buah dan di dalam buah nanti akan terjadi biji, dan di dalam bijilah 
terdapat calon tumbuhan baru, yaitu lembaga. 

Buah, biji, dan lembaga hanya akan terjadi setelah terlebih dahulu 
pada bunga terjadi peristiwa penyerbukan (pollinatio) dan pembuahan 
(fertilisatio).yang dinamakan. penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari 
pada kepala putik (untuk golongan tumbuhan berbiji tertutup) atau 
jatuhnya serbuk sari langsung pada bakal biji (untuk tumbuhan yang 
berbiji terbuka), sedang yang di sebut dengan pembuahan adalah 
terjadinya perkawinan (persatuan atau peleburan menjadi satu)sel 
telur yang terdapat dalam kandung lembaga di dalam bakal biji 
dengan suatu inti yang berasal dari serbuk sari. 

Bunga yang telah siap untuk melakukan (mengalami) peristiwa 
tersebut, kepala sarinya pecah atau membuka dan keluarlah serbuk 
sarinya. Oleh karena sesuatu hal, akhirnya ada serbuk sari yang 
sampai pada kepala putik (yang sementara itu berperekat, sehingga 
serbuk sari tertangkap oleh kepala putik tadi), dan terjadilah 
penyerbukan. Jika serbuk sari jatuh pada kepala putik yang cocok, 
serbuk sari akan berkecambah, terjadilah buluh serbuk sari yang 
tumbuh menuju ke arah bakal biji. Selama pertumbuhan ini inti dalam 
serbuk sari membelah menjadi dua, satu di bagian depan buluh yang 
menjadi penuntun gerak tumbuh buluh itu ke arah bakal biji (inti 
vegetatif), yang kedua (inti generatif) lalu membelah lagi menjadi dua 
inti sperma. Setelah sampai pada liang bakal biji, inti vegetatif binasa, 
dinding buluh d bagian itu terlarut dan kedua inti spermanya dapat 
menuju ke kandung lembaga. Sementara itu dalam kandung lembaga 
intinya membelah tiga kali secar berurutan sehingga terjadi 8 inti.  

Dari 8 inti tadi tiga menuju ke tempat yang berhadapan dengan 
liang bakal biji, dan dari 3 inti itu satu merupakan sel telur (ovum) dan 
yang dua dikanan kirinya merupakan penggerak atau pendamping 
(synergida). Tiga inti lainnnya menuju kebagian kandung lembaga yang 
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berlawanan, dengan liang kandung lembaga (berhadapan 
denganbagian bakal biji yang di sebut chalaza, dan menjadi bagian 
yang di namakan antipoda, yang 2 lagi menuju ke tengah kandung 
lembaga dan bersatu menjadi yang dinamakan inti kandung lembaga 
sekunder, dua inti generatifdari buluh serbuk sari tadi yang satu kawin 
dengan sel telur, dan hasil peleburan inilah yang nantinya akan 
menjadi lembaga,sedang inti generatif yang kedua akan kawin dengan 
inti kandung lembaga sekunder, yang nantinya akan mmbentuk 
jaringan tempat penimbunan cadangan makanan bagi lembaga.  

Peristiwa perkawinan itulah yang di namakan pembuahan, dan 
dalam hal seperti di uraikan itu terjadi yang di sebut pembuahan 
ganda, pembuahan ganda hanya terjadi padagolongan tumbuhan biji 
tertutup, sedang pada tumbuhan berbiji terbuka tidak ada inti 
kandung lembaga sekunder, jadi yang dapat mengadakan perkawinan 
hanya sel telur saja. Oleh sebab itu pada golongan tumbuhan biji 
terbuka di katakan hanya ada pembuahan tunggal. Jika persarian yang 
diikutioleh pembuahan itu telah berhasil, biasanya bakal buah akan 
tumbuh menjadi buah. Bakal biji akan akan menjadi biji, sementara 
itu bagian-bagian bunga lainnya menjadi layu dan kemudian gugur. 
Hanya kadang-kadang saja terdapat bagian bunga yang setelah terjadi 
persarian dan pembuahan tidak gugur. Dan ikut mengambil bagian 
dalam pembentukan buah. 

Penyerbukan tidak selalu diikuti oleh pembuahan. Lazimnya 
penyerbukan hanya akan diikuti oleh pembuahan bila tumbuhan 
diserbuki oleh tumbuhan yang sama atau sejenis. Jika tidak, 
pembuahan tidak akan berlangsung. Hal itu di sebabkan karena 
serbuk sari yang jatuh pada kepala putik bunga tumbuhan yang 
berbeda tidak dapat tumbuh menjadi buluh serbuk sari. Atau bila 
dapat pula tumbuh menjadi buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari itu 
biasanya akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhannya,sehingga 
tidak dapat mencapai bakal biji. 

 Terjadinya lembaga dari sel telur tanpa pembuahan dinamakan 
partenogenesis. Bunga merupakan organ tumbuhan yang nantinya 
akan menjadi buah dan di dalam buah nanti akan terjadi biji, dan di 
dalam bijilah terdapat calon tumbuhan baru. 

Penyerbukan ialah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik (untuk 
golongan tumbuhan biji tertutup) atau jatunya serbuk sari langsung 
pada bakal biji (untuk tumbuhan yang berbiji telanjang), Sedangkan 
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yang dimaksud dengan Pembuahan ialah terjadinya perkawinan 
(persatuan atau peleburan menjadi satu) sel telur yang terdapat dalam 
kandung lembaga didalam bakal biji dengan suatu inti yang berasal 
dari serbuk sari. 

Pembentukan calon tumbuhan baru (lembaga) yang disertai 
dengan peristiwa perkawinan antara sel telur dengan inti sperma, 
disebut: amfimiksis (amphimixis), disebut: apomiksi (apomixis), jadi 
partenogenesis adalah salah satu contoh peristiwa apomiksis. Di samping 
partenogenesis, masih ada peristiwa yang lain-lain lagi yang dapat 
digolongkan dalam apokmisic. 

Apogamic, yaitu terjadinya lembaga dari salah satu inti dalam 
kandung lembaga, tetepi bukan dari sel telur, dan juga tanpa 
perkawinan- Pembentukan lembaga yang liar (embrioni adventif), yaitu 
jika terbentuk lembaga dari salah satu sel pada bakal biji, diluar 
kandungan lembaga, misalnya dari sel nuselus atau sel integumuntum.    

Jika dalam satu bakal biji, disamping lembaga yang berasal dari sel 
telur, masih terjadi apogami atau embrioni adventif, maka biji yang 
terjadi nanti merupakan sebuah biji yang didalamnya terkandung lebih 
daripada satu lembaga, yang terkena sebagai peristiwa poliembrioni. 
Peristiwa poliembrioni dapat kita lihat,jika dari satu biji yang 
berkecambah, kemudian muncul lebih dari satu tumbuhan baru, 
seperti sering terjadi pada Biji Jeruk (citrus sp), Mangga (Mangifera sp), 
Duku (Langsium domesticum coor),dll. Menurut penyelidikan, 
polimbrioni hanya terjadi pada bakal biji yang mengalami pembuahan, 
jadi dari beberapa keturunan baru itu lazimnya salah satu berasal dari 
lembaga yang terjadi sebagai akibat amfimiksis, sedang yang lain karena 
adanya apomiksis. 

Berdasarkan asalnya serbuk sari yang jatuh dikepala putik itu, 
penyerbukan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu : 

a. Penyerbukan sendiri (autogamy), yaitu jika serbuk sari yang jatuh di 
kepala putik berasal dari bunga itu sendiri,    

b. Penyerbukan tetangga (geitonogamy), jika serbuk sari yang jatuh 
dikepala putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga, 

c. Penyerbukan silang (allogamy, xenogamy), jika serbuk sari yang jatuh 
dikepala  putik itu berasal dari bunga tumbuhan lain, tetapi 
masih tergolong dalam jenis yang sama, 
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d. Penyerbukan bastar (hybridogamy), jika serbuk sari berasal dari 
bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya, atau sekurang-
kurangnya mempunyai satu sifat beda. 

 

 

Gambar 3. 11 Penyerbukan 

(Sumber : https://puffydevil.blogspot.com/2013/11/berbagai-macam-
penyerbukan-pada-tumbuhan.html) 

     

Berdasarkan perbedaan waktu masak antara kepala sari dan 
kepala putik pada bunga yang memperlihatkan dikogami, kita dapat 
membedakan : 

1. Protandri atau proterandri (protandry, proterogyny), jika dalam satu 
bunga yang  masak lebih dulu adalah kepala sarinya, baru 
kemudian kepala putiknya. 

2. Protogini atau proterogini (protogyny, proterogyny),jika yang masak 
lebih dulu adalah putiknya, baru belakangan kepala sarinya. 

 Adanya herkogami (hercogamy), yaitu jika pada bunga yang 
sempurna, duduknya kepala sari dan kepala putik amat berjauhan satu 
sama lain, seperti misalnya terdapat pada bunga tumbuhan yang 
berbunga kupu-kupu (papilionanceae) dan Anggerik (Orchidaceae). 

 Adanya heterostili (heterostyly), yaitu suatu variasi herkogami, bila 
pada beberapa individu tumbuhan sejenis (species) terdapat bunga-
bunga pada benang sari dan tangkai putik yang berbeda sekali 
panjangnya, sehingga dengan demikian penyerbukan sendiri tak 
mungkin dapat terjadi. 
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Heterostili dapat dibedakan lagi dalam: Heterodistili (heterodistyly), 
jika pada suatu jenis (species) tumbuhan ditemukan individu-individu 
dengan dua bentuk (diomosfisme) bunga, yaitu : 

1) Individu dengan bunga yang bertangkai putik panjang dan 
benang sari yang pendek, 

2) Individu dengan bunga yang bertangkai putik pendeng dan 
benang sari yang panjang. 

3) Heterotristili (heterotristyly), jika dalam suatu jenis (species) ada 
individu-  individu yang : 

4) Mempunyai bunga dengan tangkai putik pendek dengan benang 
sari yang sedang atau panjang, 

5) Mempunyai bunga dengan tangkai putik sedang dan benang sari 
yang pendek atau panjang, 

6) Mempunyai bunga dengan tangkai putik yang panjang dan 
benang sari pendek atau sedang. 

Adanya peristiwa kemandulan (sterilitasi). Bunga yang mempunyai 
sifat ini, walaupun diserbuki, tetapi penyerbukan diikuti oleh 
pembuahan, bahkan mungkin penyerbukan itu justru menyebabkan 
gugurnya putik dan bunganya. Jika yang menyebabkan keguguran 
putik (abortus) itu serbuk sari dari bunga itu sendiri. Kemandulan 
sendiri sering terlihat pada anggerik, oleh sebab itu untuk 
mendapatkan biji anggerik perlu diadakan penyerbukan silang. 

Tanaman yang mempunyai nilai strategis yang sangat penting, 
pada umumnya, tidak mempunyai masalah dalam penyerbukan, 
misalnya tanaman pangan (Padi,Jagung,Palawija dan Kedelai). Pada 
umumnya tanaman tersebut bersifat self fertile, artinya menghasilkan 
tepung sari yang subur demikian juga putiknya. Jenis bunga tanaman 
pangan seperti padi, kedelai da kacang hijau adalah sempurna, yaitu 
dalam sekuntum bunga terdapat bunga jantan (stamen) dan bunga 
betina (pistil). Hal tersebut memungkinkan terjadinya penyerbukan 
sendiri (self pollination). Di sisi lain, sekelompok tanaman yang pada 
umumnya tanaman buah-buahan tahunan bersifat self infertile. 
Ketidaksuburan tepung sari maupun ketidaknormalan putik 
menyebabkan permasalahan dalam proses penyerbukan maupun 
pembuahannya (Ashari,2004). 

Pada proses penyerbukan, apabila bunga dalam suatu tanaman 
memiliki tepung sari yang tidak subur maka bunga tersebut 
memerlukan tepung sari lain yang subur. Ada juga tanaman yang 
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mempunyai bunga sempurna,namun susunan morfologi bunga tidak 
memungkinkan terjadinya self pollination, misalnya terpisahnya bunga 
jantan dan bunga betina (Salak dan Kurma) atau halangan fisik 
lainnya Dengan demikian, jenis tanaman tersebut memerlukan 
polinator baik yang alami seperti angin, serangga, atau hewan mamalia 
maupun manusia untuk memindahkan tepung sari dari kepala sari ke 
kepala putikny 

Menurut Vektor atau perantara yang menyebapkan dapat 
berlangsungya penyerbukan, dapat dibedakan dalam beberapa 
macam: 

a. Penyerbukan dengan perantara angin (anaemophyly, anemogamy),  
Jika serbuk sari sampai pada bunga yang diserbuki dengan 
perantara angin.Penyerbukan secara anemofili lazimnya akan 
terjadi pada tumbuahan yang mempunyai sifat-sifat sebagai 
berikut : 
1) Menghasilkan banyak sekali serbuk sari, le,but serta kering 

tidak berlekatan, hingga mudah sekali berterbengan jika 
tertiup angin. 

2) kepala putik mempunyai bentuk seperti bulu ayam atau 
seperti benang, hingga kemungkinan menangkap serbuk sari 
yang berterbengan menjadi lebih besar. 

3) Bunga seringkali tidak memiliki hiasan bunga (kelopak dan 
mahkota) atau  kedua bagian bunga itu amat tereduksi, 
sehingga benang sari maupun kepala putiknya tidak 
terlindung kalau tertiup angin. 

4) Kepala sari tidak melekat erat pada tangkai sari. 
5) Tempat bunga tidak tersembnyi. 

b. Penyerbukan dengan perantara air (hydrophyly, hydrogami). 
Penyerbukan dengan cara ini hanya mungkin terjadi pada 
tumbuhan yang hidup di air saja, baik yang hidup di air tawar 
ataupun di laut. Misalnya pada daerah rawa, sawah-sawahan, 
kolam (algae). Tetapi satu jenis tumbuhan yang berguna dan biji 
yaitu (Hyidrilla verticillata Presl.). 

c. Penyerbukan dengan perantara binatang (zoidiophyly, zoidiogamy). 
Penyerbukan seperti ini yaiut binatang mengunjungi bunga tidak 
mempunyai maksud untuk menjadi perantara dalam hal 
penyerbukan, mereka bertujuan untuk mencari makan, misalnya 
bertujuan mencari madu, berbeda dengan bunga yang bersifat 
anemofili. 
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Bunga yang bersifat zoidiofili mempunyai ciri-ciri berikut : 
1) Mempunyai warna bunga yang menarik. 
2)  Mempunyai sesuatu yang menarik atau menajadi 

makanan binatang. 
3) Serbuk sari serin bergumpal-gumpal dan berperekat, 

sehingga mudah menempel pada tubuh binatang yang 
mengunjungi bunga tadi. 

4) Mempunyai bentuk yang khusus, sehingga bunga dapat 
dikuknjungi oleh   hewan-hewan tertentu saja. 

Berdasarkan golongan binatang, penyerbukan zoidiofili dapat 
dibedakan antara lain : 

1) Penyerbuka denga perantara serangga (entomophyly) 
2)  Penyerbukan dengan perantara burung (ornithophyly) 
3) Penyerbukan dengan perantara kelelawar (chiropterohyly) 
4) Penyerbukan dengan perantara siput (malacophyly) 

 
d. Penyerbukan oleh Manusia(antropoga) 

Selain secara alami, penyerbukan juga dapat dilakukan dengan 
pertolongan manusia, misalnya pada Salak dan Vanili. Bunga 
Salak dan Vanili berkelamin tunggal sehingga ada bunga jantan 
dan ada bunga betina. Untuk mempermudah penyerbukannya, 
bungan jantan yang penuh serbuk sari dipetik, kemudian 
ditempelkan pada bunga betina yang sudah masak. 

 
5. Penyebab kegagalan dalam penyerbukan 

Kadang-kadang terjadi kegagalan penyerbukan dan pada 
beberapa jenis tumbuhan tidak mungkin terjadi autogami. 
Penyebabnya adalah sebagai berikut: 

a. Dikogami : Bila waktu masaknya putik dan serbuk sari tidak 
bersamaan, hal ini disebabkan karena: Serbuk sari masak lebih 
dahulu daripada putiknya (protandri). Contoh : Seledri, Bawang 
Bombay, Jagung. Putik masak lebih dahulu daripada serbuk sari 
(protogini). 

b. Didesious : Bila pada satu spesies, alat kelamin jantan dan 
betinanya terpisah. Contohnya Salak dan Melinjo (Gnetum 
genemon) 

c. Heterostili : Bila panjang antara tangkai benang sari dan tangkai 
putik tidak sama danberbeda jauh. Contoh : Kopi, Kina dan 
Kaca Piring. 
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d. Herkogami : Bila bentuk bunga tidak memungkinkan serbuk sari 
jatuh ke kepala putik. Contoh : Vanili.  

C. Buah 

Alquran tentang buah 
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 Terjemah Arti: Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, 
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-
tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 
tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang 
menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai 
tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami 
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 
yang beriman. 

Pada pembentukan buah, ada kalanya bagian bunga selain bakal 
buah ikut tumbuh dan merupakan suatu bagian buah. Bagian-bagian 
bunga yang terkadang tidak gugur, melainkan ikut tumbuh dan tinggal 
pada buah, biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buah itu 
sendiri, jadi tidak merupakan suatu bagian buah yang penting, 
misalnya : 

a) Daun-daun pelindung. Pada jagung daun-daun bunga tidak 
gugur, dan kita kenal kemudian sebagai pembungkus tongkol 
jagung (klobot). 

b) Daun-daun kelopak. Pada terong dan pada jambu, masih dapat 
kita lihat kelopak yang ikut merupakan bagian buah. 

c) Tangkai kepala putik. Bagian ini sering tinggal pada buah, 
misalnya pada jagung, yang kita kenal sebagai rambut jagung, 
juga pada semua macam jambu, masih dapat kita lihat tangkai 
kepala putik di bagian ujung buah. 
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d) Kepala putik. Buah yang masih mendukung kepala putik ialah 
buah manggis, yang sekaligus pula dapat menunjukan jumlah 
daun buah dan jumlah ruangan dalam buah manggis tadi. 

Buah yang semata-mata terbentuk dari bakal buah, atau paling 
banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah 
gugur itu, umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus, jadi 
merupakan buah yang telanjang (fructus nudus). Buah ini juga 
dinamakan buah sejati atau buah sungguh. Bagian bunga ikut 
mengambil bagian dalam pembentukan buah. Bahkan seringkali 
merupakan bagian buah yang paling menarik perhatian. Buah yang 
demikian dinamakan buah palsu atau buah semu (fructus spurius). Pada 
buah semu, buah dinamakan Partenokarpi (parthenocarphy).  

Buah yang terjadinya dengan cara ini biasanya tidak mengandung 
biji, atau tidak ada bijinya, biji itu tidak mengandug lembaga, jadi 
bijinya tidak dapat dijadikan alat perkembangbiakan. Pembentukan 
buah dengan cara ini lazimnya kita dapati pada Pohon Pisang (Musa 
paradisiaca). 

Buah (fructus) adalah organ pada tumbuhan berbunga yang 
merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah (ovarium). Buah 
biasanya membungkus dan melindungi biji (semen). Aneka rupa dan 
bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, 
yakni sebagai pemencar biji tumbuhan.  

Buah seringkali memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan 
maupun bahan baku industri karena di dalamnya disimpan berbagai 
macam produk metabolisme tumbuhan, mulai dari karbohidrat, 
protein, lemak, vitamin, mineral, alkaloid, hingga terpena dan 
terpenoid. Ilmu yang mempelajari segala hal tentang buah dinamakan 
pomologi. 

Buah (fruktus) adalah organ pada tumbuhan berbungan yang 
merupakan perkembanagan lanjutan dari bakal buah (ovarium). Buah 
terbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan. Jika penyerbukan 
berhasil , dimana serbuk sari berhasil mencapai bakal buah. Maka 
akan terbentuk buah dan biji. Buah biasanya membungkus dan 
melindungi biji.  

a.) Buah (Fructus) pada tumbuhan umumnya dapat dibedakan 
dalam dua golongan, yaitu :  

1) Buah semu atau buah tertutup, yaitu buah terbentuk dari 
bakal buah beserta bagian-bagian lain bunga, yang perlahan 
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menjadi bagian utama buah ini, sedang buah yang 
sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Contohnya : 
Jambu Mente (Anacardium occidentale)  

 

 

 

 Gambar 3. 12 Jambu Mete 

Sumber : https://tanamanmart.com/produk/jual-bibit-
jambu-mete/) 

2) Buah sungguh atau buah telanjang, yang melulu terjadi dari 
bakal buah, dan jika ada bagian bunga lainnya yang masih 
tinggal bagian ini tidak merupakan bagian buah yang berarti 
(Tjitrosoepomo, 1985). Contohnya : Papaya (Carica papaya) 

 

Gambar 3. 13 Buah Pepaya 

(Sumber: https://bali.tribunnews.com/2019/04/14/12-
manfaat-menakjubkan-buah-pepaya-yang-jarang-diketahui-

jadi-masker-jerawat-hingga-antikanker) 

 

https://tanamanmart.com/produk/jual-bibit-jambu-mete/
https://tanamanmart.com/produk/jual-bibit-jambu-mete/
https://bali.tribunnews.com/2019/04/14/12-manfaat-menakjubkan-buah-pepaya-yang-jarang-diketahui-jadi-masker-jerawat-hingga-antikanker
https://bali.tribunnews.com/2019/04/14/12-manfaat-menakjubkan-buah-pepaya-yang-jarang-diketahui-jadi-masker-jerawat-hingga-antikanker
https://bali.tribunnews.com/2019/04/14/12-manfaat-menakjubkan-buah-pepaya-yang-jarang-diketahui-jadi-masker-jerawat-hingga-antikanker
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1. Bakal Buah 

Bakal Buah adalah bagian putik yang membesar, dan biasanya 
terdapat ditengah-tengah dasar bunga. Dalam bakal buah terdapat 
calon biji atau bakal biji (Ovulum), yang bakal biji itu teratur pada 
tempat-tempat tertentu dalam bakal buah tadi. Bagian yang 
merupakan pendukung bakal biji, disebut tembuni (plecenta). Menurut 
letaknya terhadap dasar bunga kita membedakan : 

a. Bakal buah menumpang (superus), yaitu jika bakal buah duduk 
diatas dasar bunga sedemikian rupa, sehingga bakal buah tadi 
lebih tinggi, sama tinggi atau bahkan mungkin lebih rendah 
daripada tepi dasar bunga, tetapi bagian samping bakal buah 
tidak pernah berlekatan dengan dasar bunga. Biasanya bakal 
buah yang menumpang kita dapati pada bunga yang dasar 
bunganya cembung, rata, atau cekung dangkal sperti cawan. 

b. Bakal buah setengah tenggelam (hemi inferus), yaitu jika bakal 
buah duduk pada dasr bunga yang cekung, jadi tempat duduknya 
bakal buah selalu lebih rendah daripada tepi dasar bunga, dan 
sebagian dinding bakal buah itu berlekatan dengan dasar bunga 
yang berbentuk mangkuk atau piala. 

c. Bakal buah tenggelam (inferus), seperti pada Gambar (b). tetapi 
seluruh bagian samping bakal buah berlekatan dengan dasar 
bunga yang berbentuk mangkuk atau piala tadi. 

 Telah dikemukakan, bahawa pada suatu bunga mungkin terdapat 
lebih daripada satu putik, yang masing-masing terdiri atas satu daun 
buah. Jadi pada bunga itu terdapat daun-daun buah yang tidak 
berlekatan satu sama lain. Dalam hal yan demikian dikatakan bahwa 
bakal buah atau putiknya bersifat : apokarp (Pistillum apocarpum). 

Jika bakal buah terdiri atas daun buah yang berlekatan satu sama 
lain, maka bakal bauh (putiknya) dinamakan senokarp (Pistillum 
coenocarpum). Jika perlekatan daun-daun buah itu hanya merupakan 
satu putik dengan satu ruang saja, disebut: parakarp (Pistillum 
paracarpum), tetapi jika dari perlekatan dau-daun itu terbentuk putik 
dengan jumlah ruang yang sesuai dengan jumlah daun buahnya, maka 
bakal buah atau putik yang demikian itu dinamakan sinkarp (Pistillum 
syncarpum). 

Berdasarkan jumlah ruang yang terdapat dalam satu bakal buah, 
bakal buah dapat dibedakan : 

a. Bakal buah beruang satu (unilocularis), bakal buah yang beruang 
satu dapat tersusu atas satu daun buah saja, misalnya pada bunga 
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tumbuhan yang berbuah polong(leguminosae), dapat pula tersusun 
atas lebih daripada satu daun buah, misalnya pada Bunga Pepaya 
(Carica papaya), Markisa (Passiflora quadrangularis). 

b. Bakal buah beruang dua (bilocularis). Bakal buah ini biasanya 
tersusun atas dua daun buah, seperti lazim terdapat pada warga 
suku Brassicaceae (kubis dan sejenisnya). 

c. Bakal buah beruang tiga (trilocularis). Bakal buah ini terjadi dari 
tiga daun buah yang tepinya melipat ke dalam dan berlekatan, 
sehingga terbentuklah bakal buah dengan tiga sekat, seperti 
terdapat pada warga suku getah-getahan (Euphorbiaceae). 

d. Bakal buah beruang banyak (multicolaris), yaitu bakal buah yang 
tersusun atas banyak daun buah yang berlekatan dan membentuk 
banyak sekat-sekat, dan dengan demikian terjadilah banyak 
ruang-ruang, seperti terdapat pada durian (Durio zibethinus Murr). 

 Dari uraian diatas dapat kita ketahui, bahwa ada bakal buah yang 
mempunyai satu ruang saja, tetapi ada pula yang mempunyai lebih 
daripada satu ruang. Jika dalam bakal buah terdapat lebih daripada 
satu ruang, maka bakal buah itu mempunyai sekat-sekatatau dinding 
pemisah, yang menyebabkan bakal buah terbagi dalam ruang-ruang 
tadi sekat-sekat yang membagi bakal buah menjadi beberapa ruang 
dapat dibedakan dalam: 

a. Sekat yang sempurna (Septum completus), yaitu jika sekat ini benar-
benar membagi bakal buah menjadi lebih daripada satu ruang 
dan ruang-ruang yang terjadi tidak lagi mempunyai hubungan 
satu sama lain. Berdasarkan asalnya sekat itu, sekat yang 
sempurna dapat dibedakan lagi dua macam : 
1) Sekat asli (septum), yaitu jika sekat ini berasal dari sebagian 

daun buah yang melipat kedalam yang lalu berubah menjadi 
sekat, misalnya pada Durian (Durio zibethinus). 

2) Sekat semu (septum spurious), yaitu jika sekat tadi bukan 
merupakan sebagian daun buah, tetapi misalnya terdiri atas 
suatu jaringan yang terbentuk oleh dinding bakal buah. Bakal 
buah dengan sekat semu dapat ditemukan misalnya pada 
Kecubung (Daturametel). 

b. Sekat yang tidak sempurna (Septum incompletes), yaitu sekat-
sekat yang membagi bakal buah menjadi beberapa ruang, tetapi 
ruang-ruang itu masih ada hubungannya satu sama lain. Melihat 
asalnya sekat itu, maka seperti halnya dengan sekat yang 
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sempurna, sekat yang tidak sempurna ini dapat pula berasal dari 
suatu bagian daun buah, dapat pula mempunyai asal yang lain. 

 
2. Penggolongan buah semu  

Buah semu dapat dibedakan atas  
a. Buah semu tunggal, yaitu buah terjadi dari satu bunga dengan 

satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah ada bagian lain 
bunga yang ikut membentuk buah, misalnya : tangkai bunga, 
pada Buah Jambu Mente dan kelopak bunga pada Buah 
Ciplukan.  

 
Gambar 3. 14 Jambu Mete (a) 

(Sumber : https://jybmedia.com/2020/06/04/suka-jambu-air-ini-
manfaatnya/) 

b. Buah semu ganda, jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu 
bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian masing 
masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi disamping itu ada 
bagian lain pada bunga itu yang ikut tumbuh, dan merupakan 
bagian buah yang mencolok (dan seringkali yang berguna), 
misalnya pada Buah Arbe (Fragraria vesca L). 

 
Gambar 3. 15 Arbe (a) 

(Sumber : https://www.rancupidfarm.com/product/bibit-leci/) 
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c. Buah semu majemuk, ialah buah semu yang terjadi dari bunga 
majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah 
saja, misalnya Buah Nangka (Artocarpus integra Merr.), dan 
Keluwih (Artocarpus communis Forst.), yang terjadi dari ibu tangkai 
bunga yang tebal dan berdaging, beserta daun-daun tenda bunga 
yang pada ujungnya berlekatan satu sama lain, hingga 
merupakan kulit buah semu ini (Tjitrosoepomo, 1985).  

 
Gambar 3. 16 Nangka (a) 

Sumber : https://teknologi241.blogspot.com/2016/03/manfaat-buah-
nangka.html) 

 

3. Penggolongan Buah Sesungguhnya (Buah Sejati)  
Buah sejati terdapat 3 golongan, yaitu :  

a. Buah sejati tunggal, ialah buah sejati yang terjadi dari satu bunga 
dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau 
lebih, dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah 
dengan satu atau banyak ruangan, misalnya : 
1) Buah Mangga (Mangifera indica L.), mempunyai satu ruang 

dengan satu biji.  
2) Buah Pepaya (Carica papaya L.), terjadi dari beberapa daun 

buah dengan satu ruang dan banyak biji.  
3) Buah Durian (Durio zibethinus Murr.), yang terdiri atas 

beberapa daun buah, mempunyai beberapa ruang, dalam tiap 
ruangnya terdapat beberapa biji.  
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Gambar 3. 17 Durian (a) 

(Sumber : https://indonesiaexpat.biz/lifestyle/top-ten-facts-durian/) 

Buah sejati ganda, terjadi dari satu bunga dengan beberapa 
bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing bakal 
buah menjadi satu buah, misalnya pada Cempaka (Michelia 
champaka Bail.). Buah sejati ganda adalah buah yang terjadi dari satu 
bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas, dan 
kemudian tumbuh menjadi buah sejati, tetapi kesemuanya tetap 
berkumpul pada satu tangkai. Menurut sifat masing-masing buah 
yang berkumpul tadi, buah sejati ganda dapat dibedakan dalam, 
Buah kurung ganda, misalnya pada Mawar (Rosa hybrida Hort.), 
dalam badan yang berasal dari dasar bunganya yang berbentuk 
periuk terdapat banyak buah-buah kurung.  

 

 

Gambar 3. 18 Cempaka 

 (Sumber : https://indonesianplants.blogspot.com/2013/02/cempaka-
telur-magnolia-liliifera.html) 
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Gambar 3. 19 Buah Sejati Majemuk 

 (Sumber : https://fitriahsyadiahbiologi.blogspot.com/2014/06/buah-
fructus.html) 

 
Gambar 3. 20 Buah Batu Ganda 

 (Sumber : https://fitriahsyadiahbiologi.blogspot.com/2014/06/buah-
fructus.html) 

c. Buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga 
majemuk, yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal 
buah, tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga 
seluruhnya tampak seperti buah saja, misalnya pada Pandan 
(Pandanus tectorius Sol.) (Rifai, 1976).  
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Gambar 3. 21 Pandan 

(Sumber : 
https://herbalandhealthy.wordpress.com/2012/05/10/fragrant-

pandan-pandanus-amaryllifolius-linn/) 

 

Gambar 3. 22 Padi 

 (Sumber : https://stockistnasa.com/teknis-budidaya-padi/) 

 
 

(Sumber : https://ngertiaja.com/download-suara-burung-lovebird/) 

Gambar 3. 23 Tipe Pomum 
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Gambar 3. 24 Mangga 

(Sumber : https://kitpramenulis.com/resepi-jeruk-mangga-senang-rasa-
sama-level-dengan-jeruk-mangga-pak-ali/) 

 

(Sumber : https://ngertiaja.com/download-suara-burung-
lovebird/) 

 
 
4. Penyerbukan dan Pembuahan 

Penyerbukan ialah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik (untuk 
golongan tumbuhan biji tertutup) atau jatuhnya serbuk sari langsung 
pada bakal biji (untuk tumbuhan yang berbiji telanjang), Sedangkan 
yang dimaksud dengan Pembuahan ialah terjadinya perkawinan 
(persatuan atau peleburan menjadi satu) sel telur yang terdapat dalam 
kandung lembaga didalam bakal biji dengan suatu inti yang berasal 
dari serbuk sari.Pembentukan calon tumbuhan baru (lembaga) yang 
disertai dengan peristiwa perkawinan antara sel telur dengan inti 
sperma, disebut: amfimiksis (amphimixis), jadi partenogenesis adalah 
salah satu contoh peristiwa amfimiksis. Di samping partenogenesis, 

Gambar 3. 25 Kenari 
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masih ada peristiwa yang lain-lain yang dapat digolongkan dalam 
amfimiksis yaitu: 

a. Apogami, yaitu terjadinya lembaga dari salah satu inti dalam 
kandung lembaga, tetapi bukan dari sel telur, dan juga tanpa 
perkawinan. 

b. Pembentukan lembaga yang liar (Embrioni adventif), yaitu jika 
terbentuk lembaga dari salah satu sel pada bakal biji diluar 
kandungan lembaga, misalnya dari sel nuselus atau sel 
integumuntum. 

Jika dalam satu bakal biji, disamping lembaga yang berasal dari sel 
telur, masih terjadi apogami atau embrioni adventif, maka biji yang 
terjadi nanti merupakan sebuah biji yang didalamnya terkandung lebih 
daripada satu lembaga, yang disebut sebagai peristiwa poliembrioni. 
Peristiwa poliembrioni dapat kita lihat jika dari satu biji yang 
berkecambah, kemudian muncul lebih dari satu tumbuhan baru, 
seperti sering terjadi pada Biji Jeruk (Citrus sp), Mangga (Mangifera 
indica sp), Duku (Langsium domesticum coor) dll. Menurut penyelidikan, 
polimbrioni hanya terjadi pada bakal biji yang mengalami pembuahan, 
jadi dari beberapa keturunan baru itu lazimnya salah satu berasal dari 
lembaga yang terjadi sebagai akibat amfimiksis, sedang yang lain 
karena adanya apomiksis. 

Berdasarkan asalnya serbuk sari yang jatuh dikepala putik itu, 
penyerbukan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu : 

a. Penyerbukan sendiri (autogamy), yaitu jika serbuk sari yang jatuh 
di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. 

b. Penyerbukan tetangga (geitonogamy), jika serbuk sari yang jatuh 
dikepala putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. 

c. Penyerbukan silang (allogamy xenogamy), jika serbuk sari yang jatuh 
dikepala putik itu berasal dari bunga tumbuhan lain, tetapi masih 
tergolong dalam jenis yang sama. 

d. Penyerbukan bastar (hybridogamy), jika serbuk sari berasal dari 
bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya, atau sekurang-
kurangnya mempunyai satu sifat beda. 

Berdasarkan perbedaan waktu masak antara kepala sari dan 
kepala putik pada bunga yang memperlihatkan dikogami, kita dapat 
membedakan : 
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a. Protandri atau proterandri (protandry, proterogyny), jika dalam satu 
bunga yang masak lebih dulu adalah kepala sarinya, baru 
kemudian kepala putiknya. 

b. Protogini atau proterogini (protogyny, proterogyny), jika yang masak 
lebih dulu adalah putiknya, baru kepala sarinya. 

 
5. Proses Pembuahan pada tumbuhan berbunga 

Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah (ovarium). 
Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji (ovulum), yang 
masing-masing mengandung sel telur. Fase atau tahap pembentukan 
bunga merupakan suatu tahapan perkembangan awal dari 
pembungaan pembuahan yang dimulai dari terbentuknya tunas 
generatif atau tunas primordia bunga (apex meristem reproduksi) hingga 
bunga mekar (anthesis).  

Bakal biji dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa 
penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke 
kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari 
berkecambah dan isinya tumbuh menjadi buluh serbuk sari yang 
berisi sperma. Buluh ini terus tumbuh menembus tangkai putik 
menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma yang 
berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal 
biji, membentuk zigot yang bersifat diploid.  

Pembuahan pada tumbuhan berbunga ini melibatkan baik 
plasmogami, yakni persatuan protoplasma sel telur dan sperma, dan 
kariogami, yakni persatuan inti sel keduanya. Setelah itu, zigot yang 
terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio (lembaga), bakal biji 
tumbuh menjadi biji, dan dinding bakal buah, yang disebut perikarp, 
tumbuh menjadi berdaging (pada buah batu atau drupa) atau 
membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras (pada buah 
geluk atau nux). 

Sementara itu, kelopak bunga (sepal), mahkota (petal), benang sari 
(stamen) dan putik (pistil) akan gugur atau bisa jadi bertahan sebagian 
hingga buah menjadi besar. Pembentukan buah ini terus berlangsung 
hingga biji menjadi masak. Pada sebagian buah berbiji banyak, 
pertumbuhan daging buahnya umumnya sebanding dengan jumlah 
bakal biji yang terbuahi. Dinding buah, yang berasal dari 
perkembangan dinding bakal buah pada bunga, dikenal sebagai 
perikarp(pericarpium). Perikarp ini sering berkembang lebih jauh, 
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sehingga dapat dibedakan atas dua lapisan atau lebih. Yang di bagian 
luar disebut dinding luar, eksokarp (exocarpium), atau epikarp 
(epicarpium); yang di dalam disebut dinding dalam atau endokarp 
(endocarpium); serta lapisan tengah (bisa beberapa lapis) yang disebut 
dinding tengah atau mesokarp (mesocarpium). 

Pada sebagian buah, khususnya buah tunggal yang berasal dari 
bakal buah tenggelam, kadang-kadang bagian-bagian bunga yang lain 
(umpamanya tabung perhiasan bunga, kelopak, mahkota, atau benang 
sari) bersatu dengan bakal buah dan turut berkembang membentuk 
buah.  

Jika bagian-bagian itu merupakan bagian utama dari buah, maka 
buah itu disebut buah semu. Serta pada pembentukan buah, ada 
kalanya bagian bunga selain bakal buah ikut dan merupakan suatu 
bagian buah, sedangkan umumnya segera setelah terjadi penyerbukan 
dan pembuahan pada bagian-bagian bunga selain bakal buah segera 
menjadi layu dan gugur. Dengan putik sendiri secara tegas disebut 
hanya bakal buahnya, karena biasanya tangkai dan kepala putiknya 
gugur pula seperti halnya dengan bagian-bagian yang lain.  

Bagian-bagian bunga yang sering kali tidak gugur melainkan ikut 
tumbuh dan tinggal pada buah, biasanya tidak ikut mengubah bentuk 
dan sifat buah itu sendiri, jadi bukan merupakan suatu bagian buah 
yang penting, misalnya : 

a. Daun-daun Pelindung 
Pada tanaman jagung daun-daun pelindung bunga betina 

tidak gugur dan lebih dikenal sebagai pembungkus tongkol jagung. 

 
 

(a) 
Gambar 3. 26 Daun Pelindung Pada Buah Jagung (a) 

 

http://4.bp.blogspot.com/-6N7rlonDmk0/VVZsJVJ_9LI/AAAAAAAAAEM/oe3xMI42cAk/s1600/corn.jpg
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(Sumber : https://www.merdeka.com/uang/harga-kedelai-tak-menarik-
petani-pilih-tanam-jagung.html) 

b. Daun-daun Kelopak 
Pada terong dan jambu, masih bisa dijumpai kelopak yang 

ikut pada bagian buah. 

 
 

(a) 
Gambar 3. 27 Daun-daun Kelopak Pada Buah Terong (a) 

(Sumber : http://seripetalin.blogspot.com/2011/11/banyaknya-khasiat-
terung.html) 

c. Tangkai Kepala Putik 
Bagian ini sering tinggal pada buah, misalnya pada jagung, 

yang dikenal sebagai rambut jagung, juga pada semua macam jambu 
yang masih bisa dijumpai tangkai kepala putik di bagian ujung buah. 

 
 

(a) 

http://1.bp.blogspot.com/-pS3K7ZGmrls/VVZ0vDfH96I/AAAAAAAAAEw/gACUaf8c5Yg/s1600/terong.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nJrdJA_ISD8/VVbAeCr_9hI/AAAAAAAAAFA/QO0zGVe4Ctg/s1600/jambu-air444.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pS3K7ZGmrls/VVZ0vDfH96I/AAAAAAAAAEw/gACUaf8c5Yg/s1600/terong.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nJrdJA_ISD8/VVbAeCr_9hI/AAAAAAAAAFA/QO0zGVe4Ctg/s1600/jambu-air444.jpg
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Gambar 3. 28 Tangkai Kepala Putik Buah Jambu Air (a) 

(Sumber : https://jamalpandulangantapintengah.blogspot.com/) 

d. Kepala Putik 
Buah yang masih mendukung kepala putik ialah buah 

manggis, yang sekaligus dapat pula menunjukan jumlah daun dan 
jumlah ruangan dalam buah manggis. 

 
 

(a) 
Gambar 3. 29 Kepala Putik Pada Buah Manggis (a) 

(Sumber : http://jamalpandulangantapintengah.blogspot.com/) 

Adapun bagian-bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh 
dan menyebabkan terjadinya buah semu, misalnya : 

 
1) Tangkai Bunga 

Pada Buah Jambu Monyet atau Jambu Mente 
(Anacardiatum occidentale L), tangkai bunga menjadi besar, tebal, 
berdaging dan merupakan bagian buah yang bisa dimakan. Akan 
tetapi, buah yang sesungguhnya berukuran kecil, berkulit keras 
serta terdapat pada ujung bagian yang membesar ini. 

http://3.bp.blogspot.com/-hd3WQxapeUM/VVbHy38nnoI/AAAAAAAAAFc/GZ4qRgeKzy8/s1600/b579.jpg
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(b) 
Gambar 3. 30 Jambu Mente (b) 

(Sumber : https://tanamanmart.com/produk/jual-bibit-jambu-mete/) 

2) Dasar Bunga Bersama 
Pada Bunga Elo (Ficus glomerata Roxb) dan sebangsanya. 

Dasar bunga yang berbentuk periuk itu juga membesar dan 
membulat, tebal berdaging, menyelubungi sebagian besar buah-
buah yang sesungguhnya, yang tidak tampak dari luar, karena 
terdapat badan yang berbentuk seperti periuk tadi. Bagian ini 
seringkali bisa untuk dimakan. 

 
 

(a) 
Gambar 3. 31 Buah Elo (a) 

(Sumber : 
https://gambaridco.blogspot.com/2013/11/4000-gambar-

daun-elo-terbaik.html) 

3) Dasar Bunga 
Dasar bunga pada Buah Arbei (Fragraria vesca L) yang kemudian 
menjadi berdaging tebal yang merupakan bagian yang bisa 
dimakan, akan tetapi buah yang sesungguhnya berukuran kecil 
dan hampir tidak kelihatan. 

https://gambaridco.blogspot.com/2013/11/4000-gambar-daun-elo-terbaik.html
https://gambaridco.blogspot.com/2013/11/4000-gambar-daun-elo-terbaik.html
http://4.bp.blogspot.com/-BOwqxOQ9-4w/VVkwFfo_gyI/AAAAAAAAAFw/1-EQj48fLBg/s1600/khasiat-jambu-mete.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-GkIAp1sI7_4/VVkyk9m460I/AAAAAAAAAGI/m7_7YoAC1jo/s1600/buah-elo1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BOwqxOQ9-4w/VVkwFfo_gyI/AAAAAAAAAFw/1-EQj48fLBg/s1600/khasiat-jambu-mete.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-GkIAp1sI7_4/VVkyk9m460I/AAAAAAAAAGI/m7_7YoAC1jo/s1600/buah-elo1.jpg
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4) Kelopak Bunga 
Pada Buah Ciplukan (Physalis minima L), saat proses 
pembentukan buah, kelopak tumbuh dan terus menjadi bahan 
yang menyelubungi buah, sehingga tidak nampak sama sekali 
dari luar. 

5) Tenda Bunga dan Ibu Tangkai. 
Pada Pohon Nangka (Artocarpus integra Merr) misalnya ibu tangkai 
bunga dan semua tenda bunga pada bunga majemuk ini pada 
akhirnya tumbuh sedemikian rupa, sehingga seluruh perbungaan 
seolah-olah hanya menjadi satu bunga saja. 
 

6. Penggolongan Buah 

Buah pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua golongan, 
yaitu : 

a. Buah Semu atau Buah Tertutup 
Buah semu atau buah tertutup adalah apabila buah itu terbentuk 
dari bakal buah beserta bagian-bagian lainya pada bunga itu, yang 
menjadi bagian utama buah ini (lebih besar, lebih menarik 
perhatian dan seringkali bagian buah yang bermanfaat serta bisa 
dimakan) sedangkan buah yang aslinya biasanya tersembunyi. 

b. Buah Sejati atau Buah Terbuka 
Buah sejati adalah buah yang selalu terbentuk dari bakal buah 
dan apabila ada bagian bunga lainya masih tertinggal di bagian 
ini, tidak merupakan bagian buah yang berarti. 
 

7. Penggolongan Buah Semu 

Buah semu dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu : 
a. Buah Semu Tunggal 

Buah semu tunggal adalah buah semu yang terbentuk dari satu 
bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah 
ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Misalnya : 
tangkai bunga pada buah Jambu Monyet (Anacardium occidental L) 
dan kelopak bunga pada Buah Ciplukan (Physalis minimal L). 

b. Buah Semu Ganda 
Buah semu ganda adalah apabila pada satu bunga terdapat lebih 
dari satu bakal buah yang dapat tumbuh secara bebas satu sama 
lainya dan tumbuh menjadi buah. 

c. Buah Majemuk 
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Buah majemuk adalah buah semu yang terbentuk pada bunga 
majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah 
saja, misalnya Buah Nangka (Arcocarpus integra Merr) dan Buah 
Keluwih atau Sukun (Artocapus communis Forst). 
 

8. Penggolongan Buah Sejati 

Sama halnya dengan buah semu, buah sejati pertama-tama dapat 
dibedakan terlebih dahulu ke dalam tiga golongan, yaitu : 

a. Buah Sejati Tunggal 
Buah sejati tunggal adalah buah sejati yang tersusun dari satu 
bunga dengan satu bakal buah saja, buah ini dapat berisi satu atau 
banyak biji dan satu atau banyak ruangan. Contoh : Buah Mangga 
(Mangifera indica L) mempunyai satu ruang dan satu biji. Buah 
Pepaya (Carica papaya L) yang terdiri dari satu ruang dan banyak 
biji di dalamnya. Buah Durian (Durio zibethinus Murr) yang terdiri 
dari banyak ruangan dan tiap ruang terdapat beberapa biji. 

b. Buah Sejati Ganda 
Buah sejati ganda adalah buah yang terbentuk dari satu bunga 
dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lainya dan 
masing-masing bakal buah menjadi satu. 

c. Buah Sejati Majemuk 
Buah sejati majemuk adalah buah yang bersal dari satu bunga 
majemuk yang masing-masing bunga menjadi satu buah. Tetapi 
setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya 
nampak seperti satu buah saja. Contoh pada Buah Pandan 
(Pandanus tectorius Sol). 
 

9. Buah Sejati Tunggal 

Buah sejati tunggal dapat di bedakan menjadi dua golongan yaitu: 
a. Buah Sejati Tunggal yang Kering (siccus) 

Buah sejati tunggal yang kering (siccus), yaitu buah sejati tunggal 
yang bagian luarnya keras dan mengayu sperti kulit yang kering. 
Misalnya Kacang Tanah (Arachis hypogea L), Padi (Orzya sativa) 
dan lain lain. Buah sejati tunggal yang kering dapat dibedakan lagi 
dalam dua golongan yaitu: 
1) Buah Sejati Tunggal Kering yang hanya Mengandung Satu Biji 

Buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung satu biji, 
biasanya buah ini kalau sudah masak tidak pecah (indehiscens). 
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Golongan buah ini terbagi lagi ke dalam empat golongan, 
yaitu: 

a) Buah Padi (Caryopsis) 
Buah Padi (caryopsis, atau bulir) memiliki dinding buah yang 
tipis, dan berlekatan menyatu dengan kulit biji. Kulit biji ini 
kadang-kadang berlekatan pula dengan biji. Buah terbungkus 
oleh sekam. Buah Suku Padi-Padian (Poaceae) dan Teki-Tekian 
(Cyperaceae) termasuk ke dalam kelompok ini. Bulir atau buah 
padi adalah buah sekaligus biji. Bagian buah terletak di sebelah 
luar, terdiri dari lemma, palea dan skutelum (scutellum). Bagian 
biji terdiri dari lapisan aleuron (hanya setebal satu lapis sel), 
endosperma (tempat penyimpanan cadangan makanan), dan 
embrio. 

b) Buah Kurung (Achenium) 
Buah kurung (achenium) adalah buah berbiji satu, tidak pecah 
dinding buahnya tipis, berdampingan dengan kulit biji, tetapi 
tidak berlekatan. Buah Kurung (Achenium) memiliki dinding 
buah yang tipis, berdempetan namun tidak berlekatan dengan 
kulit biji. Contohnya : Buah Bunga Matahari (Helianthus annus), 
buah bunga pukul empat (Mirabilis jalapa). 

c) Buah Keras atau Geluk (Nus) 
Buah keras atau geluk (nus) terbentuk dari dua helai daun buah 
(carpel) atau lebih; bakal biji lebih dari satu, namun biasanya 
hanya satu yang menjadi biji sempurna. Dinding buah keras, 
kadangkala mengayu, tidak berlekatan dengan kulit biji. 
Contohnya adalah Buah Sarangan (Castanopsis). 

d) Buah Bersayap (Samara) 
Sama seperti buah keras, tetapi pada kulit buah bersayap 
(samara) terdapat alat berupa tambahan berupa sayap yang bisa 
menyembabkan buah bisa terbang apabila tertiup angin 
seperti pada suku Dipterocarpaceae. 

b. Buah Sejati Tunggal Kering yang Mengandung Banyak Biji 
Buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak (lebih dari 
satu) biji. Apabila buah masak, buah ini dapat pecah menjadi 
beberapa bagian buah (mericarpia) atau pecah sedemikian rupa 
sehingga biji terlepas (dapat meninggalkan buahnya). 

Golongan buah ini terbagi lagi dalam tiga golongan, yaitu: 
1) Buah Berbelah (Schiwcarpium) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Biji
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemma
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Palea&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skutelum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleuron&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Endospermia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Embrio
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarangan
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Buah berbelah (schiwcarpium) mempunyai dua ruang atau lebih, 
setiap ruang berisi satu biji dan apabila masak, buah ini akan 
pecah menjadi beberapa bagian dan setiap buah akan memiliki 
sifat seperti buah kurung atau buah keras, jadi biji buahnya tetap 
di dalam ruangan. Mengingat jumlah ruangan apabila buah pecah 
menjadi beberapa bagian, buah belah dapat di bedakan lagi dalam 
empat golongan yaitu: 

a) Buah berbelah dua (Diachenium), apabila buah dari golongan 
ini masak, maka buah tersebut akan terbagi menjadi dua 
bagian buah, masing-masing bgian mempunyai sifat sebagai 
suatu buah kurung, misalnya Buah Pegangan (Centella asiatica 
Urb). 

b) Buah berbelah tiga (Triachenium), apabila buah dari golongan 
ini masak, maka buah tersebut akan pecah menjadi tiga bagian 
buah, misalnya pada Trapaeolum majus L. 

c) Buah berbelah empat (Tetrachenium), apabila buah dari 
golongan ini masak, maka buah tersebut akan pecah menjadi 
empat bagian buah, misalnya Buah Selasih (Ocimum basilicum 
L). 

d) Buah berbelah banyak (Polyachenium), apabila buah dari 
golongan ini masak, maka buah tersebut akan pecah menjadi 
banyak bagian buah, yang masing-masing bersifat seperti buah 
kurung.  

2) Buah Kendaga (Rhegma) 
Buah Kendaga (rhegma) mempunyai sifat seperti buah berbelah, 
tetapi pada setiap bagian buah kemudian pecah lagi sehingga 
dengan itu, biji dapat terlepas dari biliknya. Setiap bagian buah 
terbentuk dari sehelai daun buah, jadi buah ini tersusun atas 
sejumlah daun buah yang sesuai dengan jumlah (kendaga) yang 
terdapat didalam buah itu. Menurut jumalah kendaganya buah ini 
dapat dibedakan lagi dalam empat golongan yaitu: 

a) Buah berkendaga dua (Dicoccus), apabila buah dari golongan 
ini masak, maka akan terpecah menjadi dua bagian buah, 
masing-masing bagian pecah lagi dan mengeluarkan satu biji. 

b) Buah berkendaga tiga (Tricoccus), apabila buah dari golongan 
ini masak, maka akan terpecah menjadi tiga bagian buah, 
masing-masing bagian pecah lagi dan mengeluarkan satu biji, 
misalnya buah para (Hevea brasiliensis Muell). 
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c) Buah berkendaga lima (Pentacoccus), apabila buah dari golongan 
ini masak, maka akan terpecah menjadi lima bagian buah, 
masing-masing bagian pecah lagi dan mengeluarkan satu biji, 
misalnya buah Geranium. 

d) Buah berkendaga banyak (Polycoccus), apabila buah dari 
golongan ini masak, maka akan terbagi menjadi beberapa 
(banyak) bagian buah, masing- masing satu biji yang bisa 
dikeluarkan. 

3) Buah Kotak 
Buah kotak adalah suatu buah kering sejati tunggal yang 
mengandung banyak biji, terdiri atas satu atau beberapa daun 
buah, apabila buah dari golongan ini masak, buah akan pecah, 
tetapi kulit buah yang pecah itu sampai kapanpun akan tetap 
melekat pada tangkai buah. 

Buah kotak dapat dibedakan dalam empat golongan yaitu: 
a) Buah bumbung (Folliculus), buah ini tersusun atas sehelai 

daun buah, mempunyai satu ruangan dengan banyak biji di 
dalamnya. Apabila buah ini sudah masak, maka akan 
terpecah menurut salah satu kampuhnya (kampuh perut). 
Misalnya Buah Biduri (Calotropis gigantea Dryand), Bunga 
Sari Cina (Catharanthus roseus G. Don) dan Kepuh (Sterculia). 

b) Buah Polong (Legumen), apabila buah sudah masak, maka 
buah akan pecah menurut kedua kampuhnya (kampuh 
perut dan kampuh punggung), atau terputus sepanjang 
sekat-sekat semuanya. Buah yang demikian ini terdapat 
pada semua jenis tumbuhan yang sukunya: Papilionaceae, 
Caesalpiniaceae dan Mimosaceae, misalnya Pohon Saman 
(Samania saman Merr). Buah polong yang sifatnya 
menyimpang dari kedua tipe diatas, yaitu: 
a. Buah masak di dalam tanah dan apabila sudah masak, 

buah tidak pecah, misalnya Kacang Tanah (Arachis 
hypogaea L.). 

b. Buah yang mempunyai kulit berdaging, apabila buah 
masak, buah tidak akan pecah, misalnya Buah Asam 
(Tamarindus indica L.). 

c. Buah yang mempunyai susunan seperti buah batu 
dengan tiga lapisan kulit buah, hanya mempunyai satu 
ruang dan satu biji apabila buah sudah masak buah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepuh
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tidak pecah, misalnya pada Buah Pohon Gayam 
(Inocarpus edulis Forst). 

c) Buah Lobak atau Polong Semu (Siliqua). Buah ini 
tersusun atas dua daun buah, mempunyai satu ruangan 
dengan dua tembuni pada perlekatan daun buahnya 
yang dispisahkan oleh sekat semu. Buah dengan 
susunan seperti ini umum terdapat pada warga suku 
Cruciferae atau Sawi-Sawian (Brassicaceae). 

d) Buah kotak sejati (Capsula). Buah ini terbentuk dari dua 
daun buah atau lebih, dan mempunyai ruangan yang 
jumlahnya sesuai dengan banyaknya daun buah. Buah 
ini apabila sudah masak juga akan membuka, hingga biji 
yang ada di dalamnya dapat keluar. Cara buah ini pecah 
atau membuka bermacam-macam, dan cara-cara 
tersebut yaitu: 
a. Dengan katup atau kelep (Valva). Daun buah pecah 

dari ujung buah, tetapi pangkal tetap berlekatan. 
Pecahnya buah ini dapat membelah ruangan 
(Loculicidus) misalnya pada Durian (Durio zibethinus 
Murr) dan membelah sekat-sekat misalnya pada 
Buah Kesumba (Bixa orellana). 

b. Dengan retak-retak atau celah-celah (Rima), buah 
pecah menurut bagian tengah katup-katup, pada 
ujung badan pangkal buah saling berlekatan. 
Misalnya pada Buah Anggrek (Orichidaceae). 

c. Dengan gigi-gigi (Dens), apabila buah pecah hanya 
sepanjang ujung katup-katup saja, misalnya Buah 
Anyelir (Diantus caryophyllus). 

d. Dengan liang (Porus), buah membuka dengan liang-
liang pada ujung atau pangkalnya. Misalnya buah 
tanaman Apyun/Opium (Papaver somniferum L). 

e. Dengan tutup (Operculum). Pada ujung buah terdapat 
bagian yang merupakan tutup, yang membuka 
apabila buah sudah masak. Misalnya Buah Krokot 
(Portulaca oleracea L). 

c. Buah Sejati Tunggal yang Berdaging (carnosus) 
Buah sejati tunggal yang berdaging (carnosus), adalah buah 
yang apabila dinding buahnya menjadi tebal dan 
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berdanging. Dinding buah (pericarpium) seringkali dengan 
jelas dapat dibedakan dalam tiga lapisan yaitu: 

1) Kulit luar (Exocarpium atau epicarpium) merupakan lapisan 
tipis tetapi seringkali kuat atau kaku seperti kuli dengan 
permukaan yang licin. 

2) Kulit tengah (mesocarpium) biasanya tebal berdangin atau 
serabut dan apabila lapisan ini dapat dimakan, maka 
lapisan ini lah yang dinamakan daging buah (sarcocarpium) 
misalnya pada Mangga (Mangifera indica L). 

3) Kulit dalam (endocarpium) yang berbatasan dengan ruang 
yang mengadung bijinya seringkali cukup tebal dan kerasa 
misalnya pada Kenari (Canarium commune L), Kelapa (Cocos 
nucifera L). 

 
d. Buah Sejati Tunggal yang Berdaging 
Buah yang termasuk golongan ini umumnya tidak mudah 

pecah apabila sudah masak, walaupun ada pula yang 
apabila sudah masak tetap akan pecah misalnya buah pala 
(Myristica fragrans Houtt). Buah sejati tunggal yang berdaging 
dapat dibedakan sebagai berikut : 

1) Buah Buni (Bacca) 
Yang dimaksud buah buni (bacca) adalah buah yang 

dindingnya mempunyai dua lapisan. Yaitu lapisan luar yang 
tipis, agak menjangat atau kaku seperti kulit dan lapisan 
dalam yang tebal, lunak, berair dan seringkali bisa di 
makan. Biji-bijinya terdapat bebas dalam bagian yang lunak 
itu. Buah buni yang berdinding tebal dan dapat dimakan 
contohnya adalah Buah Pepaya (Caarica papaya L) Buah 
Belimbing (Averrhoa carambola L) Sawo Manila (Archaras 
zapota L) dan lain-lain. Contoh kulit buah yang tidak begitu 
tebal dan seringkali memiliki sifat yang agak kaku sperti 
kulit, tidak lunak dan tidak berdaging, biji terdapat bebas di 
dalamnya contoh : Buah Duku (Lansium domestisum Corr), 
Buah Rambutan (Nephelium lappaceum L). Dari buah ini 
yang di makan bukanlah kulit buah bagian dalam, 
melainkan salut bijinya (arillus). 

2) Buah Mentimun (Pepo) 
Buah Mentimun (pepo) serupa dengan buah buni, namun 
dengan dinding luar yang lebih tebal dan kuat. Pada buah 
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yang masak, di tengahnya sering terdapat ruangan dan 
daging buahnya bersatu dengan banyak biji di dalam 
ruangan tersebut. Contohnya adalah Mentimun (Cucurbita) 
dan waluh atau Labu (Cucurbita moschata Duch). 

3) Buah Jeruk (Hesperidium) 
Buah Jeruk (Hesperidium) adalah variasi dari buah buni 
dengan tiga lapisan dinding buah yaitu : 

a) Lapisan luar yang kaku menjanggat dan mengandung 
banyak kelenjar minyak astiri. Lapisan ini disebut sebagai 
flavedo. 

b) Lapisan tengah yang bersifat seperti sepon, terdiri atas 
jaringan bunga karang yang biasanya berwarna putih, 
dinamakan albedo. 

c) Dan kemudian lapisan dalam yang bersekat-sekat 
4) Buah Batu (Drupa) 

Buah batu (drupa) memiliki tiga lapisan dinding buah. 
Eksokarp (dinding luar) umumnya tipis menjangat (seperti 
kulit), mesokarp (dinding tengah) yang berdaging atau 
berserabut; dan endokarp (dinding dalam) yang liat, tebal 
dan keras, bahkan dapat amat keras seperti batu. 
Contohnya adalah Mangga (Mangifera), dengan mesokarp 
(dinding tengah) berdaging atau Kelapa (Cocos), yang 
mesokarpnya berserabut. 

5) Buah Delima 
Buah delima mempunyai dinding luar (kulit buah) yang 
liat, keras atau kaku, hampir seperti kayu; dinding dalam 
tipis, liat, bersekat-sekat. Masing-masing ruang dengan 
banyak biji. Selaput biji tebal berair dan dapat dimakan. 
Contohnya adalah Delima (Punica). 

6) Buah Apel (Pomum) 
Buah Apel (pomum) mempunyai kulit dalam yang tipis, 
tetapi cukup kuat, seperti kulit tengah yang tebal, lunak, 
berair dan biasanya bisa dimakan. Buah ini mempunyai 
beberapa ruangan, setiap ruangan mengandung satu biji. 
Buah yang demikian terdapat pada Pohon Apel (Pyrus 
malus L), Pohon Pir (Pyrus communis L). 

e. Buah Sejati Ganda 
Menurut sifat masing-masing buah yang berkumpul tadi, 
buah sejati dapat dibedakan dalam : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mentimun
http://id.wikipedia.org/wiki/Mangga
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa
http://id.wikipedia.org/wiki/Delima
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1) Buah kurung ganda, contohnya pada Buah Bunga Mawar 
(Rosa hybrida Hort). Dalam badan yang berasal dari dasar 
bunganya yang berbentuk periuk terdapat banyak buah-
buah kurung. 

2) Buah batu ganda, contohnya Buah Murbei (Morus). 
3) Buah bumbung ganda, berasal dari bunga dengan beberapa 

bakal buah yang masing-masing tumbuh menjadi buah 
bumbung, misalnya pada Pohon Cempaka (Michelia 
champaka L). 

4) Buah buni ganda, contohnya Buah Sirsak (Annona). 
f. Buah Sejati Majemuk 

Buah majemuk adalah buah hasil perkembangan bunga 
majemuk. Dengan demikian buah ini berasal dari banyak 
bunga (dan banyak bakal buah), yang tumbuh sedemikian 
sehingga pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah 
saja. Dikenal pula beberapa macam buah majemuk, di 
antaranya: 

1) Buah padi majemuk, contohnya Jagung (Zea mays L). 
Tongkol jagung sebenarnya berisi deretan buah-buah 
jagung, bukan biji jagung. 

2) Buah kurung majemuk, terdapat misalnya pada Bunga 
Matahari (Helianthus annuus L). Bunga tumbuhan ini 
merupakan bunga majemuk yang terdiri atas bunga-bunga 
mandul di tepi dan bunga yang subur di tengah. 

3) Buah buni majemuk, apabila bakal buah masing-masing 
bunga dalam bunga mejemuk membentuk suatu buah 
buni, seperti terdapat misalnya pada Nanas (Ananas comosus 
Merr). 

4) Buah batu majemuk, contohnya Buah Pandan (Pandanus), 
Buah Mengkudu atau Pace (Morinda). 

 

D. BIJI (SEMEN) 

Bagi tumbuhan biji ( Spermatophyta), biji ini merupakan alat 
perkembang biakan yang utama, karena biji mengandung calon 
tumbuhan baru (lembaga). Dengan dihasilkannya biji, tumbuhan 
dapat mempertahankan jenisnya, dapat pula terpencar kelain tempat. 
Semula biji itu duduk pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga_majemuk
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga_majemuk
http://id.wikipedia.org/wiki/Pandan
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atau tembuni (placenta). Tangkai pendukung biji itu disebut tali pusar 
(funiculus). Bagian biji tempat pelekatan tali pusar dinamakan pusar biji 
( hilus). Jika biji sydah masak bisanya tali pusarnya putus, sehingga biji 
terlepas dari tembuninya. Bekas tali pusar umumnya nampak jelas 
pada biji. 

Pada biji ada kalanya tali pusar ikut tumbuh, berubah sifatnya 
menjadi salut atau selaput biji (arillus). Bagian ini ada yang merupakan 
selubung biji yang sempurna, ada yang hanya menyelubungi sebagian 
biji. 

 
1. Bagian- bagian biji 

a. Kulit biji ( Spermodermis) 
Kulit biji berasal dari selaput bakal biji (Integumentum), 

oleh sebab itu biasanya kulit biji dari tumbuhan biji tertutup 
(Angiospermae) terdiri atas dua lapisan yaitu: 

1) Lapisan kulit luar (Testa). Lapisan ini mempunyai sifat yang 
bermacam- macam, ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit, 
ada yang keras seperti kayu atau batu. Bagian ini merupakan 
pelindung utama bagi bagian biji yang ada didalam. 

2) Lapisan kulit dalam (Tegmen). Biasanya tipis seperti selaput 
seringkali dinamakan juga kulit air. 

Kulit biji dari tumbuhan biji terbuka (Gymnospermae) 
terdiri atas tiga lapisan yaitu: 

1) Kulit luar ( Sarcotesta), biasanya tebal berdaging pada waktu 
masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi 
kuning, dan akhirnya merah. 

2) Kulit tengah ( Sclerotesta), suatu lapisan yang kuat dan keras 
dan berkayu, menyerupai kulit dalam (Endocarpium) pada buah 
batu. 

3) Kulit dalam ( Endotesta), biasanya tipis seperti selaput, 
seringkali melekat erat pada inti biji. 

b. Tali pusar ( Funiculus) 
Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji 

dengan tembuni, jadi merupakan tangkainya biji. Jika biji masak, 
biasanya biji terlepas dari tali pusarnya ( tangkai biji), dan pada biji 
hanya tampak bekasnya yanggg dikenal sebagai pusar biji. 
c. Inti biji atau isi biji ( Nucleus seminis) 
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Yang dinamakan inti biji adalah semua bagian biji yang 
terdapat di dalam kulitnya, oleh sebab itu inti biji juga dapat 
dinamakan isi biji. Inti biji terdiri atas: 

1) Lembaga ( Embryo), yang merupakan calon individu baru 

2) Putih lembaga ( Albumen), jaringan berisi cadangan makanan 
untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru (kecambah), 
sebelum mencari makanan sendiri. 

Pada tumbuhan berbiji (Spermatophyta) terbagi menjadi dua 
jenis fertilisasi yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. 
Berikut ini ciri- ciri umum tumbuhan gymnospermae (tumbuhan biji 
terbuka): 

1) Tidak mempunyai bunga sejati. 

2) Tidak memiliki mahkota bunga. 

3) Bakal biji terdapat diluar permukaan dan tidak dilindungi oleh 
daun buah. 

4) Termasuk tumbuhan heterospora yakni menghasilkan dua jenis 
spora yang berbeda (megaspora membentuk gamet betina dan 
mikrospora membentuk serbuk sari). 

5) Batang umumnya berkambium atau berkayu. 

6) Akar tunggang berkambium. 

7) Daun umumnya tebal dan kaku. 

8) Terjadi pembuahan tunggal. 

9) Alat reproduksi disebut strobilus 

Sedangkan ciri- ciri umum tumbuhan angiospermae adalah 
sebagai berikut : 

1) Memiliki bunga yang sesungguhnya. 

2) Bentuk daunnya lebar dan pipih dengan susunan yang 
bervariasi. 

3) Bakal biji atau bijinya tidak terlihat. Sebab dibungkus dan 
dilindungi oleh daging buah yakni putik. 

4) Peristiwa terjadinya penyerbukan dan pembuahan 
membutuhkan waktu yang relatif singkat. 

5) Terjadi pembuahan ganda. 

6) Penyerbukan dilakukan oleh serangga atau burung karena 
memiliki kelenjar nektar. 

7) Dikelompokkan menjadi sub divisi yakni monokotil dan dikotil 

8) Batang berkambium atau tidak. 
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9) Akar tunggang atau akar serabut. 

10) Alat reproduksi dikenal bunga. 
Pembuahan tunggal adalah peristiwa peleburan inti sperma 

dengan inti sel telur yang hanya terjadi sekali. Pembuahan tunggal 
umumnya terjadi pada tumbuhan gymnospermae. 

Pembuahan ganda adalah pembuahan yang menyebabkan 
terjadinya dua kali peleburan inti sperma. Peleburan inti sperma 
dengan ovum menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi 
embrio. Peleburan inti sperma dengan kandung lembaga sekunder 
menghasilkan endosperm (untuk cadangan makanan). Pembuhan 
ganda umumnya terjadi pada tumbuhan angiospermae. 

 
 

(a) 
Gambar 3. 32 Siklus Gymnospermae (a) 

(Sumber : https://biologi-indonesia.blogspot.com/2014/09/penjelasan-
tentang-gymnospermae.html) 

 
2. Pembagian Lembaga dan Fungsi (radicula, plumule, 

cotyledon) 

Lembaga terdiri atas tiga bagian yaitu meliputi :  
a. Radicula  

Radicula adalah bakal calon akar yang tumbuh selama masa 
perkecambahan. Fungsi radicula adalah sebagai bagian tanaman 
yang akan berkembang menjadi akar tanaman yang selanjutnya 
akan menjadi penyokong dan penyuplai bahan-bahan makanan 
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untuk di proses pada bagian tanaman lainnya.Gejala awal dari 
perkecambahan biasanya terlihat dari pembengkakan radicula 
yang menyebabkan kulit biji robek dan kecambah mulai tumbuh.  

b. Plumule  
Plumula merupakan vakal calon batang yang tumbuh selama 
masa perkecambahan. Fungsinya adalah sebagai bagian tanaman 
yang akan mengalami perkembangan ke atas untuk membentuk 
batang dan daun.plimula akan tumbuh menjadi daun, juga 
diiringi dengan pertumbuhan kaulkikulus yang nantinya akan 
berkembang menjadi batang, kaulikulus dapat dibedakan menjadi 
epikotil dan hepikotil. Epikotil adalah bakal batang yang tumbuh 
diatas tanah, sedangkan hipokotil akan berkembang menjadi 
batang akar. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini 
memerlukan nutrisi selama masa perkecambahan dan didapat 
dari kotiledon.  

c. Cotyledon  
Cotyledon (di sebut juga kotil atau daun lembaga) adalah bakal 
daun yang terbentuk, dan melekat pada embrio dengan hipokotil. 
Kotiledon merupakan organ cadangan makanan pada biji 
sekelompok tumbuhan, sekaligus dengan fotosintetik pertama 
yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah. 
Walauoun bagi kecambah ia berfungsi seperti daun, kotiledon 
tidak memiliki antomi yang lengkap seperti daun sejati. Fungsi 
kotiledon bagi perkembangan biji sangatlah penting, yaitu 
sebagai sumber cadangan makanan yang digunakan untuk proses 
pertumbuhan dari terbentuknya kecambah sampai tumbuhan 
tersebut dapat membuat makanannya sendiri yang di tandai 
dengan terbentuknya daun yang sempurna dan kotiledonnya 
mulai rontok atu mengecil. Pada perkecambahan epigeal 
kotiledon dan pucuk tunas berangkat ke atas permukaan tanah. 
Tanaman dikotil seperti kacang tanah dan kacang buncis 
mengalami perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan 
hipogeal bagian yang terangakat keatas permukaan tanah hanya 
pucuk tunas dan daun pertama sedangkan kotiledon tetap berada 
di dalam tanah misalnya perkecambahan pada jagung. 
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Gambar 3. 33 Cotyledon 

(Sumber : https://courses.lumenlearning.com/wm-
biology2/chapter/development-seeds-and-fruit/) 

 
 

3. Macam-macam perkecambahan 
a. Epigeal  

 Perkecambahan jenis epigeal terjadi melalui mekanisme 
apabila terjadi pembentengan ruas batang bawah daun lembaga ( 
hipokotil). Sehingga menyebabkan hipokotil dan kotiledon menjauh 
permukaan tanah (bergerak ke atas). Misalnya perkecambahan yang 
terjadi pada Tanam Kacang Hijau (Phseolus radiates). Karakteristik 
perkecambahan epigeal: 
1) Radikel yang muncul pertama kali membentuk hipokotil 
2) Plamula adalah bagian yang terakhir berkembang yakni setelah 

muncul dipermukaan 
3) Hipokotil awalnya membentuk sebuah loop lalu kemudian 

memanjang membawa kotiledon kepermukaan tanah 
4) Kotiledon yang telah muncul kepermukaan akan membentuk 

daun pertama diikuti oleh perkembangan plumula (pucuk) 
Keuntungan dari perkecambahan epigeal adalaah kotiledon 

dapat segera berfotsintesis (phanerocotylar) kotiledon yang 
berfotosintesis) setelah muncul dipermukaan tanah yang 
menyediakan energy untuk pertumbuhan selanjutnya 

https://courses.lumenlearning.com/wm-biology2/chapter/development-seeds-and-fruit/
https://courses.lumenlearning.com/wm-biology2/chapter/development-seeds-and-fruit/
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Gambar 3. 34 Epigeal 

(Sumber : https://qforquestions.com/the-germination-of-seeds/) 
 

b. Hipogeal  
Berbeda dengan perkecambahn tipe epigeal, hypogeal 

merupakan perkecambahn terbentuk melalui mekanisme 
pembentangan ruas batang atas (epikotil), yang menyebabkan daun 
lembaga bergerak keatas tanah, sedangkan hipokotil tetap terbenam 
di dalam tanah. Perkecambahan hipokotil dapat ditemukan pada 
tanaman Biji Kacang Kapri (Pisum stivum). Karakteristik 
perkecambahan hypogeal: 
1) Kotiledon tetap berada dalam tanah 
2) Radikal muncul dan berkembang membentuk perakaran 
3) Epikotil yang akan memanjang bersama plumula sampai muncul 

dipermukaaan tanah. 
Keuntungan dari perkecambahan hypogeal adalah cadangan 

makanan atau energy tetap tersedia dalam tanah yakni dalam 
kotiledon yang akan tumbuh lagi seandainya pucuk kecambah 
(plumula) terpotong dimakan serangga atau faktor lain. Kotiledon 
pada benih hypogeal tidak dapat berfotosintesis atau disebut 
cryptocotylar.Tanaman dengan perkecambahan hypogeal antara lain: 
lauraceae, kebanyakan Moroceae, hamper semua Fagaceae dan 
sebagainya 
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Gambar 3. 35 Hypogeal 

(Sumber : https://qforquestions.com/the-germination-of-seeds/) 

 
4. Bentuk-bentuk ( tipe-tipe kecambah) 

Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan 
biji.Perkecambahan dimulai dengan penyerapan air oleh biji 
(imbibisi). Proses perkecambahan diawali dengan berubahnya 
struktur embrio biji menjadi tumbuhan kecil didalam biji, yaitu 
terlihat daun kecil, calon batang, dan calon akar. Berdasarkan letak 
kotiledonnya saat berke cambah, perkecambahan dibedakan atas 2 
tipe, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogel. 

Perkecambahan epigeal adalah tipe perkecambahan yang diawali 
dengan terangkatnya kotiledon keatas tanah, contohnya 
perkecambahan pada tumbuhan dikotil.Perkecambahan hypogeal 
adalah tipe perkecambahan yang kotiledon bijinya tetap berada 
didalam tanah, contohnya perkecambahan pada tumbuhan 
monokotil.Jadi, perkecambahan pada tumbuhan dikotil disebut 
perkecambahan epigeal karena saat perkecambahan, kotiledon 
muncul kepermukaan tanah. 

 
 

 
 
 
 

Artinya : dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya 
dan dia meletakkan gunung gunung (dipermukaan bumi)supaya 
bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan 
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padanya segala macam jenis bintang,dannkami turunkan air hujan 
dari langit,lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-
tumbuhan yang baik. 

Ayat di atas menegaskan bagaimana pentingnya air untuk 
perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Dengan adanya air maka 
biji-biji   tumbuhan yang mungkin sudah ada di tanah yang tadinya 
kering bisa berkecambah.  

Adapun Firman Allah SWT yang artinya : 

  ― Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan 
dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati 
dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Atau yang memiliki 
sifat-sifat demikian ialah Allah, Maka mengapa kamu masih 
berpaling?‖ 

Dalam ayat di atas Allah SWT mengemukakan kekuasaannya 
dalam menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji-biji buah-
buahan. Hanya dialah yang kuasa untuk menumbuhkan yang hidup 
dari yang mati atau sebaliknya.  

 

 
 

(a) 

Gambar 3. 36 Siklus Angiospermae (a)  

(Sumber : http://marlisadarwi.blogspot.com/2015/02/reproduksi-
tumbuhan-berbiji.html) 
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E. RANGKUMAN 

Bunga atau kembang yang dalam bahasa latinnya flos adalah alat 
reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga (divisio Magnoliophyta 
atau Angiospermae, "tumbuhan berbiji tertutup"). Organ reproduksi 
yang terdapat pada bunga, yaitu benang sari dan putik. Benang sari 
merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik adalah 
alat kelamin betina pada bunga. Bunga memiliki struktur antara lain 
Kelopak, Mahkota, Benang sari dan Putik.  

Bagian-bagian bunga yaitu bunga lengkap dan bunga tidak 
lengkap. Fungsi bunga yaitu, untuk menjadi pengantara bagi 
penyatuan gamet jantan dan gamet betina (pendebungaan). Buah 
adalah struktur organ pada tanaman berbunga hasil perkembangan 
lanjutan bakal buah yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk 
menyimpan hasil fotosintesis pada bagian daun. Buah dapat 
dibedakan menjadi dua struktur yaitu, buah Sejati dan buah Semu. 

Fungsi atau Manfaat Buah yaitu, Mengurangi kadar kolesterol, 
Menjaga kesehatan mata, Mampu menurunkan tekanan darah dalam 
tubuh, dan lain sebagainya. Tipe Penggolongan Buah yaitu, Buah 
Berdasarkan Musim Berbuah, Buah Berdasarkan Iklim dan Tempat, 
dan Buah Berdasarkan proses.  

Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan 
mengandung calon ndividu baru yang disebut lembaga. Macam-
macam biji yaitu, Biji Terbuka (Gymnospermae) dan Biji Tertutup 
(Angiospermae). Biji memiliki beberapa bagian yaitu,Embrio, Jaringan 
penyimpan makanan, dan Pelindung biji. Struktur Biji yaitu, Kulit Biji, 
Batang Lembaga, Radikula dan Kotiledon. Biji memiliki beberapa 
fungsi yaitu, Sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan bagi 
tumbuhan, Sebagai alat perkembangbiakan, Sebagai pembentuk 
tumbuhan baru. 
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Soal Pilihan Ganda dan Essay 

Mata Kuliah : Morfologi Tumbuhan 
Materi : Alat Reproduksi (Organum reproductivum) 
Jenis Soal : Pilihan Ganda 
Jumlah : 10 Butir Soal 

1. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari pada tempat tujuan. 
Penyerbukan yang disebabkan oleh angin adalah? 
a. Anemogami  c. Hidrogami 
b. Zoidiogami  d. Antropogami 

2. Alat reproduksi betina disebut pistillum, nama lain dari pistillum 
adalah? 
a. Benang sari  c. Putik 
b. Daun mahkota  d. Bunga 

3. Bunga majemuk tak terbatas yaitu bunga majemuk yang ibu 
tangkainya dapat bercabang lagi dan mempunyai susunan.contoh 
dari bunga tak terbatas adalah? 
a. Bunga jagung  c. Bunga matahari 
b. Bunga mawar  d. Bunga alamanda 

4.  
 
 
 
 
 
 
Pada gambar diatas, bagian bunga yang di tunjukkan tanda panah 
adalah? 
a. Kelopak  c. Benang sari 
b. Putik  d. Mahkota 
 

5.  
Tanda panah B menunjukkan bagian? 
a. Biji                    c. Daging buah 
b. Kulit buah        d. Bakal buah 

 
 

6. Bagian tumbuhan yang memiliki tangkai, kulit dan biji adalah? 
a. Radix  c. Floss 
b. Fructus d. Caulis 



Morfologi Tumbuhan | 253 

7. Buah jeruk dapat pula dianggap sebagai suatu variasa buah buni. 
Lapisan yang bersifat seperti spon pada buah jeruk disebut? 
a. Flavedo  c. Sekat-sekat 
b. Albedo  d. Exocarpium 

8. Letak bakal biji pada tambuni jika liang bakal biji sejajar dengan tali 
pusar, karena tali pusar membengkok, sehingga liang bakal biji 
berputar 180 derajat. Pengertian dari? 
a. Tegak  c. Bengkok 
b. Menggangguk  d. Melipat 

9. Dibawah ini merupakan ciri-ciri dari tumbuhan Gnetum gnemon, 
kecuali  
a. Memiliki 3 lapisan  c. Memiliki luar berdaging 
b. Lapisan tengah keras  d. Merupakan buah sejati tunggal 

kering 
10. Jaringan yang berisi cadangan makanan untuk masa permulaan 

kehidupan tumbuhan sebelum dapat mencari makanan sendiri, 
merupakan salah satu tugas dari bagian-bagian biji, yakni... 
a. Tali pusar  c. Lembaga 
b. Putih lembaga  d. Liang biji 

Mata Kuliah : Morfologi Tumbuhan 
Materi : Alat Reproduksi (Organum reproductivum) 
Jenis Soal : Essay/Uraian 
Jumlah : 5 Butir Soal 

1) Sebutkan satu ayat Al-Qur‘an yang memiliki integritasi tentang 
bunga, buah dan biji! 

2) Tuliskan perbedaan penyerbukan dan pembuahan! 
3) Apakah contoh tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan betina 

pada satu individu (satu batang tumbuhan) disebut dengan? 
4)  Bagaimana cara membedakan buah semu dan buah sejati? 
5) Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi biji dapat 

berkecambah! 
 

Kunci jawaban pilihan ganda dan essay 

1. A    2. C    3. B    4.C    5.C    6.C    7.B    8.B    9.D    10.B 
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1. Q.S. Ibrahim (14) ayat 24-25. Artinya : ―Tidakkah kamu perhatikan 
bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik 
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) 
ke langit, Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan 
seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 
untuk manusia supaya mereka selalu ingat‖ 

2. Penyerbukan merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada kepala 
putik (untuk golongan tumbuhan berbiji tertutup), atau jatuhnya 
serbuk sari langsung pada bakal biji (untuk tumbuhan berbiji 
telanjang). Sedangkan Pembuahan merupakan proses terjadinya 
perkawinan (persatuan atau peleburan menjadi satu) sel telur yang 
terdapat dalam kandungan lembaga didalam bakal biji dengan suatu 
inti yang berasal dari serbuk sari. 

3. Bunga berumah satu, contohnya pada jagung (Zea mays). 
4. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta 

bagianbagian lain pada bunga. Buah ini lebih besar lebih menarik 
perhatian dan seringkali bagian buahnya bermanfaat dan dapat 
dimakan, sedangkan buah yang sesungguhnya kadang-kadang 
tersembunyi. Buah ini diselubungi oleh sesuatu organ, maka disebut 
dengan buah tertutup (Fructus clausus). Contohnya buah jambu 
monyet (Anacardium occidentale L) dan buah ciplukan (Physalis 
minima). Buah sejati adalah buah terbentuk dari bakal buah saja atau 
paling banyak terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah 
gugur. Buah sejati biasanya tidak diselubungi oleh bagian-bagian lain 
yang disebut buah tenjang (Fructus nudus). Contohnya buah mangga 
(Mangifera indica L) dan buah papaya (Carica papaya L). 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi biji berkecambah: 
1). Bagi tumbuhan biji (spermatophyta), biji merupakan alat 

perkembangbiakan yang utama. 
2). Biji mengandung calon tumbuhan baru (lembaga) 
3). Dengan menghasilkan biji, tumbuhan dapat mempertahankan 

jenisnya dan dapat pula terpencar ke tempat lain. 
4). Pada biji tertentu megalami fase dormansi sebelum tumbuh 
5). Fase dormansi adalah suatu keadaan biji yang mengalami tidur 

(latent) atau tidak tumbuh sebelum syarat-syaratnya terpenuhi. 
Adapun syaratsyarat tumbuhnya biji adalah adanya air, udara, cahaya, 
panas serta waktu yang diperlukan biji untuk istirahat. 
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DAFTAR ISTILAH ( GLOSARIUM ) 

 

A 
Amphimixis Pembentukan calon tumbuhan baru yang 

disertai dengan peristiwa perkawinan antara 
sel telur dengan inti sperma 

Apogamic Terjadinya lembaga dari salah satu inti dalam 
kandung lembaga, tetapi bukan dari sel telur 
dan juga tanpa perkawinan 

Autogamy  Penyerbukan sendiri 
Allogamy xenogami Penyerbukan silang  
Apex meristem reproduksi Tunas generative atau tunas primordial 

bunga 
Anthesis  Bunga mekar 
Anacardiatum occidentale L. Jambu mente atau jambu monyet 
Artocarpus integra Merr Pohon Nangka 
Artocapus communis Forst Keluwih atau sukun 
Arachis hypogea L. Kacang Tanah 
Archenium Buah Kurung 
Averrhoa carambola L  Buah belimbing 
Archaras zapota L Buah sawo manila 
Arillus  Salut biji 
Annona squamosal Buah sirsak 
Anatomi  : ilmu yang mempelajari organ-organ tubuh 

secara mikroskopik  
Angulus  : tonjolan pada tepi daun  
Anthotaxis  : bunga majemuk  
Apex folii  : ujung daun  
Apex radices  : ujng akar  
Autotrof  : kemampuan membuat makanan sendiri 

dalam hal ini mengolah CO2 menjadi glukosa 
Acanth  : Duri atau tonjolan yang runcing  
Achlamydeoues  : Bunga yang tidak mempunai mahkota dan 

kelopak  
Acaulenscent  : Daun pada perbungaan muncul dari tanah, 

dan tampaknya tidak memiliki batang, 
mereka juga dikenal sebagai bentuk roset  

Agamogenesis  : Berkembangbiak tanpa kawin  
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Anteridium  : alat kelamin jantan pada tumbuhan yang 
menghasilkan spermatozoid (sel kelamin 
jantan)  

Angiospermae  : Tumbuhan berbiji terbuka, bakal biji 
dilindungi daun buah  

Agamospermy  : Terbentuk embrio atau biji dengan cara 
aseksual sedangkan dengan cara  seksual 
ditekan  

Agaphantus  : Sejenis tanaman bunga sebangsa bakung, 
bunga berwarna putih  

Aktinomorfik  : Bagian tanaman yang susunannya simetris 
secara radial Aleuron : Lapisan biji 
tumbuhan angiosperm, sebelah luar 
endosperm Allogamy : Pembuahan atau 
penyerbukan silang antara individu beda 
spesies Amphimixis : Berkembangbiak 
dengan persatuan gamet jantan dan betina 
secara seksual  

Andromerogon  : Pertumbuhan embrio jantan pada sebagian 
zigot biasanya dialkukan secara  in vitro  

Anteridiofor  : Tangkai anteridium  
Arkegonium  : Alat kelamin betina pada tumbuhan yang 

menghasilkan ovum (sel kelamin  betina) 
 
B 
Bilocularis  Bakal buah memiliki ruang dua 
Brassicaceae Kubis dan sejenisnya 
Brassicaceae  Sawi-sawian 
Bixa orellana  Buah kesumba  
Bacca  Buah buni  
Basis folii  : pangkal daun  
Botani  : ilmu yang mempunyai dunia tumbuhan 
Basidiokarp  :  Tubuh buah yang merupakan 

tempat tumbuhnya basidium 
dalam  Basidiomycota  

Blade  :  Bagian dari daun yang melebar dan 
umumnya pipih.  
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Brakte (bractea)  :  Salah satu bagian bunga, yaitu daun 
pelindung yang berfungsi sebagai  
penarik perhatian serangga penyerbuk  

Bud  :  Ujung batang yang meristematik ditutupi 
oleh jaringan embrionik daun. 

 
C 
Carica papaya Pepaya 
Caulis  Batang  
Citrus sp Jeruk  
Caryopsis  Bulir padi 
Cyperaceae  Suku teki-tekian 
Carpel  Helai daun buah 
Castanopsis  Buah sarangan 
Centella asiatica Urb Buah pegangan 
Calotropis gigantean Dryand Buah biduri 
Catharanthus roseus G. Don Bunga sari cina 
Capsula  Buah kotak sejati  
Carnosus  Buah sejati tunggal yang sejati 
Canarium commune L Kenari  
Cocos nucifera L Kelapa  
Cucurbita Buah mentimun 
Curcubita moschata Duch Waluh atau labu 
Caulis  : batang tumbuhan  
Calyptra  : tudung akar, yang terletak pada ujung akar 

Calyx : kelopak bunga  
Cervinervis  : tulang daun melengkung  
Circumscriptio  : bangun daun  
Cirrhus radicals  : akar pembelit  
Collum  : leher akar yang berbatasan dengan 

langsung permukaan tanah  
Corolla  : mahkota bunga  
Corpus radices  : batang akar, disebut juga sebagai akar 

pokok  
Costa  : Ibu tulang daun, berada ditenagh daun 
Calyx  : Kumpulan sepal, lingkaran paling luar dari 

bagian bunga  
Caulis  : Tubuh penyokong tumbuhan(batang)  
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Cambium  : Meristem sekunder untuk pertumbuhan 
diameter tumbuhan dikotil. 

Chitin  : Zat penyokong yang kuat dan resistant, 
disusun oleh polisakarida yang  
disekresikan menjadi penutup/rangka luar 
golongan serangga atau organisme lainnya  

Chlamydomonas  :  Contoh dari chlorophyta bersel tunggal 
yang dapat bergerak Chlorella : Contoh 
dari chlorophyta bersel tunggal tidak 
dapat bergerak. Chlorophyll : Pigmen 
hijau pada tumbuhan yang berfungsi 
untuk melakukan fotosintesis  

Chloroplast  : Organel atau plastid berisi klorofil yang 
berfungsi untuk fotosintesis  

Collum  : Pangkal batang  
Cork  : Jaringan pelindung kedap air yang disusun 

oleh suberin di bagian luar  batang dan 
akar berkayu.  

Cork cambium  : Meristem sekunder pada bagian kortek 
yang menghasilkan gabus.  

Corolla  :  Kumpulan petal yang merupakan 
lingkaran luar bunga dari umumnya  
memiliki warna yang berfungsi untuk 
menarik serangga, atau penyusun 
mahkota bunga  

Cortex  : Daerah atau bagian luar/tepi dari suatu 
organ  

Cuticle  : Penutup atau pelindung non-seluler yang 
disekresikan oleh jaringan  Epidermis  

 
D 
Durio zibethinus Mur Durian 
Daturametel Kecubung  
Diachenium Buah berbelah dua 
Dicoccus  Buah berkendaga dua 
Diantus caryophyllus Buah anyelir 
Drupa  Buah batu 
Dicotyledoneae  : Tumbuhan berkeping lembaga dua  
Digitatopinnatus  : Daun mejemuk campuran 
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E 

Ekologi  :  Ilmu yang mempelajari hubungan 
makhluk hidup dengan lingkungannya 

 
F 

Fibrilla radices  : Cabang-cabang akar  
Filiformis  : Akar tunggang berbentuk benang  
Filodia  : Daun semu, bukan daun sesungguhnya  
Fisiologi  : Ilmu yang mempelajari fungsi faal tubuh  
Floem  : Jaringan pembuluh yang mengangkut 

unsur hara  
Flos  : Struktur bunga 
Flos axillaris  : Letak bungna dketiak daun  
Flos terminalis  : Letak bunga diujung batang  
Folia opposite  : Letak daun berhadapan/berpasangan  
Folia sparsa  : Letak daun yang tersebar  
Folia verticillata  : Letak daun berkarang  
Foliolum  : Anak-anak daun pada daun majemuk  
Folium compositium  : Daun majemuk  

Euphorbiaceae  Suku getah-getahan 
Embrioni adventif Terbentuk lembaga dari salah satu 

sel pada bakal biji diluar 
kanndungan lembaga 

Exocarpium  Eksokarp (bagian luar dari 
perikarp) 

Endorcarpium  Endokarp (bagian dalam dari 
perikarp) 

Endosperma  Tempat penyimpanan cadangan 
makanan 

Exocarpium atau epicarpium Kulit luar 
Endocarpium  Kulit dalam  

Frustus  Buah  
Flos  Bunga 
Ficus glomerata Roxb Bunga Elo 
Fragraria vesca L. Buah Arbei 
Folliculus  Buah bumbung 
Folium Daun 
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Fototrofi  : Daun tumbuhan, terdiri dari tangkai, 
helaian, dan pelepah Fructus : Daun 
majemuk  

Fusiformis  : Akar tunggang berbentuk tombak 
 
G 
Geitonogamy  : Penyerbukan tentangga 
Geotrofi  : Pergerakan menuju pusat bumi  
Gymnospermae  : Tumbuhan dengan biji yang terbuka 
 
H 

Haustorium  :  Akar penghisap  
Hidrotrofi :  Pergerakan menuju ke sumber air 
 
I 

Internodus  :  Jarak antara dua buku yang dikenal 
sebagai ruas batang  

Intervenium  : Daging daun yang merupakan tebal atau 
tipisnya daun 

Lamina  : Helaian daun 
 
L 
Leguminosae  Buah polong 
Langsium domesticum coor Duku  
Legume  Buah polong 
 
M 

Hemi inferus Bakal buah setengah tenggelam 
Hybridogamy  Penyerbukan bastar 
Helianthus annus L Bunga Matahari 
Hevea brasiliensis Muell Bauh para 

Inferus  Bakal buah tenggelam 
Indehiscens  Buah yang sudah masak tidak 

pecah 
Inocarpus edulis Forst  Buah pohon gayam 

Multicularis  Bakal buah memiliki ruang banyak 
Mangifera indica sp Mangga  
Mesocarpium  Mesokarp (bagian tengah dari 

perikarp) 
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Makrospora  : Sel berukuran besar sebagai sel kelamin 
jantan pada tumbuhan  

Margo folii  : Tepi daun  
Monocotyledoneae  : Tumbuhan berkeping lembaga satu 
Morfologi  :  Ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk 

makhluk hidup secara makroskopis 
 
N 

Napiformis  : Akar tunggang berbentuk gasing  
Nervatio  : Susunan tulang daun  
Nervus lateralis  : Cabang-cabang tulang daun  
Nodus  : Buku-buku pada batang 
 
O 

Ocrea  : Selaput tipis antara pelepah dan tangkai 
daun  

Ovarium  : Bakal buah 
 
P 

Mirabilis jalapa Bunga Pukul Empat 
Mericarpia  Buah sejati tunggal kering 
Mesocarpium  Kulit tengah 
Myristica fragrans Houtt Buah pala 
Morus  Buah murbei 
Michelia champaka L Pohon cempaka 

Nus  Buah keras atau geluk 
Nephelium lappaceum L Buah rambutan 

Organum nutritivum  Alat hara 
Organum reproductivum Alat reproduksi  
Orichidacea  Buah anggrek 
Ocimum basilicum L Buah selasih 
Oriza Sativa Padi 
Ovarium  Bakal buah 
Ovulum Calon biji atau bakal biji 

Pomology  Ilmu yang mempelajari segala hal 
tentang buah 

Pistil  Putik 
Plecenta  Tembuni 
Pistillum apocarpum Apokarp (bunga yang terdapat 
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Palmatus  : Daun majemuk menjari  

daun-daun buah yang tidak 
berlekatan satu sama lain) 

Pistillum coenolcarpum Senokarp (bakal buah terdidi atas 
daun buah yang berlekatan satu 
sama lain) 

Pistillum paracarpum Parakarp (perlekatan daun-daun 
buah yang hanya merupakan satu 
putik dengan satu ruang saja) 

Pistillum syncarpum Sinkarp (perlekatan daun-daun 
terbentuk putik dengan jumlah 
ruang yang sesuai dan jumlah daun 
buahnya) 

Passiflora quadrangularis Markisa 
Poliembrioni  Sebuah bijji yang didalamnya 

terkandung lebih dari pada satu 
lembaga 

Protandryatau proterogyny Dalam satu bunga adalah kepala 
sarinya, baru kemudian kepala 
putiknya 

Protogyny atau proterogini Jika yang masak lebih dulu adalah 
putiknya, baru kepala sarinya 

Petal  Mahkota 
Pericarpium  perikarp (dinding buah yang berasal 

dari perkembanga dinding bakal 
buah pada bunga) 

Physalis minima L. Buah Ciplukan 
Pandanus tectorius Sol Buah Pandan 
Poaceae  Suku padi-padian 
Polyachenium  Buah berbelah banyak 
Pentacoccus  Buah berkendaga lima 
Polycoccus  Buah berkendaga banyak 
Portulaca oleracea L Buah krokot 
Papaver somniferum L Buah tanaman apyun/opium 
Pyrus communis L  Pohon pir 
Pericarpium  Dinding buah 
Punica  Delima 
Pomum  Apel  
Pyrus malus L Pohon apel 
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Palminervis  : Tulang daun menjari 
Partenokarpi  : Pembentukan buah tanpa penyerbukan  
Pedatus  : Daun majemuk bangun kaki  
Penninervis  : Tulang daun menyirip  
Petiololus  : Tangkai anak daun pada daun majemuk  
Petiolus communis  : Ibu tangkai daun pada daun majemuk  
Phyllotaxis  : Tata letak daun pada batang  
Pilus radicis  : Serabut-serabut akar  
Pinnatus  : Daun majemuk menyirip  
Pistillum  : Putik bunga sebagai organ kelamin betina  
Pneumatophora  : Akar napas  
 
R 

Radicula  : Calon akar  
Radix  : Akar  
Radix adligans  : Akar pelekat  
Radix adverticia  : Akar serabut  
Radix aereus  : Akar udara  
Radix primaria  : Akar tunggang  
Ramosus  : Akar yang bercabang  
Rectinervis  : Tulang daun sejajar  
Rhizoma  : Bagian tumbuhan yang merupakan 

modifikasi dari batang yang menjalar 
dalam tanah  

 
S 

Radix  Akar  
Rhegma  Buah kendaga  
Rosa hybrida Hort Bunga mawar 

Semen  Biji 
Superus  Bakal buah menumpang 
Septum completes Sekat yang sempurna 
Septum  Sekat asli 
septum spurious Sekat semu 
Siccus  Buah sejati tunggal yang kering 
Septum incompletes Sekat yang tidak sempurna 
Sepal  Kelopak bunga 
Samara  Buah bersayap 
Stamen  Benang sari 
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Sinus  : Lekukan pada tepi daun  
Stamen  : Benang sari bunga sebagai organ kelamin 

jantan  
Stenospermacarpy  : Pembentukan buah melalui penyerbukan  
Stipula  : Daun-daun kecil dikiri dan kanan tangkai 

daun 
 
T 

Taksonomi  : Ilmu yang mempelajari penggolongan 
mahluk hidup  

Tuber  : Struktur yang menggembung, modifikasi 
dari batang dan akar 

 
U 

 
V 

Vagina  : Pelepah daun, hanya dimiliki oleh 
tumbuhan monokotil  

Vena  : Urat-urat daun 
 
Z 

Schiwcarpium  Buah berbelah 
Sterculia  Kepuh 
Samania saman Merr  Pohon saman 
Siliqua  Buah lobak atau pohon semu 
Sarcocarpium  Daging buah 

Tamarindus indica L Buah asam 
Tricoccus  Buah berkendaga tiga 
Triachenium  Buah berbelah tiga 
Trapaeolum majus L Golongan buah yang pecah 

menjadi tiga bagian buah 
Tetrachenium  Buah berbelah empat 
Trilocularis  Bakal buah memiliki ruang tiga 

Unilocuraris  Bakal buah memiliki ruang satu 

Valva  Katup atau kelep 

Zea mays L Jagung 
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Achras zapota L, 31 

Acuales, 17 
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Epiterranean stem, 28 

erectus, 161 

Eudikotil, 105 

evolusi, 5 

Evolusi, 10 

F 

fastigiatus, 162 

Fastigiatus, 32 

Fertile, 32 

fibrilla, 107 

Fibrilla radicalis, 15 

Ficus benjamina, 114 

Ficus carica, 6 
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Fisiologi, 10 
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floem, 22 
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Functional food, 8 
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G 

Gemma, 33 

Genetika, 10 

geografis, 5 
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Gramineae, 25 

gymnospermae, 11 

Gymnospermae, 13 

H 

habit, 27 

Habitus, 34 

hara, 5 

hastate, 176 

Haustorium, 121 

Herba, 19 

Herbacaeus, 25 

hermafrodit, 193 

hipokotil, 112 

horizontalis, 163 

Horizontalis, 32 

humifisus, 162 

I 

implikasi, 5 

in vitro, 111 

individu, 10 

Insulin, 8 

internal, 5 

interpretasi, 5 

J 

jaringan, 10 

K 

kaliptra, 105 

kambium, 25 

karbohidrat, 105 

karsinogen, 7 

keanekaragaman, 5 

kefanaan, 2 
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keragaman, 4 
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Kolenkim, 20 
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kompratif, 4 
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Korteks, 20, 21 

kronologi, 2 

L 

lamina, 166 
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leaflet, 176 
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M 

majemuk, 166 
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meristem, 12, 105 

meristem apikal, 105 

metamorfosis, 4 

Mikologi, 10 
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Organum, 5 
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Pachhyrrhizus erosus, 112 
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parenkim, 21, 105, 106 

Patens, 32 
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Penninervis, 172 
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polen, 193 

Polyphenols, 8 
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primordia, 111 
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protoderma, 117 
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Q 

Quadrangularis, 27 

R 

Radicula, 13 

Radix, 105 
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Radix primaria, 13 
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Raphanus sativus, 111 
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S 

Salix, 32 

sel, 10 

selaput, 12, 106 

semipermeabel, 12, 106 

Sensustricto, 1 

serabut, 13 

serealia, 111 

sistem organ, 10 

sklerenkim, 106 

spermatophyta, 11 

Spermatophyta, 6 
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Spina, 16 

spiral, 16 

sporophyll, 174 
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Stele, 20 
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struktur, 3 

Sympodial, 18 

T 

taksonomi, 5 

Taksonomi, 10 

taproot, 105 

Teres, 27 

Thallophyta, 6 

Theobroma cacao L, 32 

Thorn, 28 

transpor, 13 

Triangularis, 27 

triangulate, 175 

Tuber, 33 
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tudung, 12 

tunggang, 13 

U 

umbi, 16 

utotrof, 166 

V 

vagina, 165 

vakuola, 21 

Vanili planifolia, 16 
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Vegetatif, 33 
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visual, 5 

X 

xylem, 22 

Z 

zahrata, 2 
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