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A. StandarKompetensi 

2. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan 

fungsinya 

B. KompetensiDasar 

2.1 Menjelaskanhubunganantarastrukturakartumbuhandenganfungsinya 

2.2 menjelaskanhubunganantarastrukturbatangtumbuhandenganfungsin 

 

kognitif : menjelaskan penggolongan akar, batang, daun berdasarkan 

jenisnya 

Psikomotorik : menulis nama akar, batang dan daun berdasarkan 

berdasarkan ciri-cirinya 

Afektif : Mendiskripsikan kegunaan akar, batang dan daun pada tumbuhan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Materi 

A.Struktur Akar dan Fungsinya 

1. Struktur Akar 

Salah satu bagian penting tumbuhan adalah akar. Akar merupakan bagian 

tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Oleh karena itu, 

umumnya akar berada di dalam tanah. Akar biasanya berwarna keputih-

putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing 

pada ujungnya. Bentuk runcing memudahkan akar menembus tanah. 

 

 

 

Fungsi akar : 

1.Menyerap zat hara dan air dari dalam tanah 

2.Memperkokoh berdirinya tumbuhan 

3.Sebagai alat pernafasan 

4.Sebagai tempat cadangan makanan 

Macam-macam akar : 

1.Akar Serabut 

Berbentuk anyaman akar mirip benang yang tumbuh menyebar di bawah 

permukaan tanah 

Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar 

http://heronimusjhony.files.wordpress.com/2013/04/plant-root.jpg


Umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil 

Contohnya pada tanaman padi, jagung, dan rumput-rumputan 

Gambar akar serabut 

 

2.Akar Tunggang 

Terdiri dari satu akar yang tumbuh vertikal menembus tanah 

Mempunyai akar pokok yang bercabang-cabang menjadi bagian-bagian 

kecil 

Umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil 

Contohnya pada tanaman mangga, jambu, jati, mahoni, kacang-kacangan 

Gambar akar tunggang 

 

3.Akar Gantung 

Akar yang tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan di atas tanah. 

Akar tersebut menggantung di udara. 

Contohnya pada pohon beringin. 

http://heronimusjhony.files.wordpress.com/2013/04/images-11.jpg
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Gambar akar gantung 

 
4.Akar Pelekat 

Merupakan bagian akar yang berfungsi untuk menempel pada kayu atau 

tembok. 

Contohnya pada lada, sirih, anggrek. 

 

 

Gambar akar pelekat 

 
5.Akar Nafas 

Merupakan akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari 

permukaan tanah atau air 

Merupakan cabang-cabang akar 

Contohnya pada kayu api 

Gambar akar nafas 

http://heronimusjhony.files.wordpress.com/2013/04/gant.jpg
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6.Akar Tunjang 

Merupakan akar yang tumbuh dari bagian bawah tanah ke segala arah 

seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah 

Contohnya pada bakau, pandan 

Gambar akar tunjang 

 

 

b) Batang 

Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Batang 

diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Batang merupakan bagian 

tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya 

daun, bunga dan buah. Batang juga berperan dalam pengangkutan air dan 

zat makanan dari akar ke daun, batang juga berfungsi untuk mengedarkan 

mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke 

seluruh bagian tubuh.  

1.Bagian-bagian Batang 

Batang memiliki buku dan ruas, pada setiap buku melekat sehelai daun 

atau lebih. Adapun batang tumbuhan berkayu tersusun dari jaringan 

primer yaitu: 

 

a. Kulit luar, memiliki dinding luar sel-sel yang menebal dan bermodifikasi 

menjadi rambut-rambut halus, duri, dan lentisel. 

http://heronimusjhony.files.wordpress.com/2013/04/tunjang.jpg


b. Kulit pertama, terletak di sebelah dalam epidermis tersusun dari 

jaringan parenkim dan jaringan penunjang. Jaringan penunjang terdiri 

dari jaringan kolenkim yang mempunyai penebalan dinding sel di sudut-

sudutnya atau mengandung kloroplas. 

c. Kulit dalam, merupakan batas antara korteks dan stele, biasanya disebut 

florterma, mengandung amilum sehingga disebut juga sarung tepung. 

d. Silinder pusat, yang tersusun dari jaringan parenkim yang membentuk 

empulur batang. Terdapat lingkaran kambium dalam berkas pembuluh. Di 

antara berkas pembuluh terdapat kelanjutan parenkim empulur yang 

tampak sebagai roda berjari-jari dan disebut jari-jari empulur. Pada 

tumbuhan dikotil batang dapat mengalami perubahan menjadi jaringan 

primer antara lain bakal daun, tunas ketiak, epidermis korteks, ikatan 

pembuluh dan empulur. Pertumbuhan xilem terus menerus tetapi karena 

adanya perubahan musim, maka terjadi pertumbuhan yang kecepatan dan 

ukuran sel-selnya berbeda sehingga terbentuk lingkaran tahun. Batang 

monokotil berkembang menjadi bakal daun, bakal tunas ketiak, epidermis, 

ikatan pembuluh tersebar, di tengah lingkaran terdapat empulur yang 

mungkin hilang, kecuali pada buku-buku. 

 

 

Batang tumbuhan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu batang basah, 

batang berkayu, batang rumput. 

 

 

 

 

 

 

 



Batang basah 

 

Batang basah memiliki batang yang lunak dan berair 

batang kayu 

 

batang berkayu memiliki kambium, kambium adalah bagian yang didalam 

batang yang hanya dimiliki tumbuhan batang berkayu 
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Batang rumput 

 

 
atang rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. 

Batang sendiri berfungsi sebagai penopang, penyimpan cadangan makanan 

pada tumbuhan. 

c) Daun 

Daun merupakan bagian tumbuhan yang hanya tumbuh dari batang. Daun 

biasanya berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau. Warna hijau 

disebabkan adanya krolofil, yaitu zat hijau daun. Ada daun hijau muda dan 

tua. Daun memiliki bagian-bagian berupa pelepah, tangkai, dan helai daun. 

Daun ini berfungsi sebagai sebagai tempat pemasakan makan dan alat 

pernapasan tumbuhan.Tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. 

Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Di samping bagian-

bagian tersebut, ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah 

pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Berdasarkan 

susunannya, tulang daun ada yang menyirip, menjari, dan sejajar. 
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1.     Bagian-bagian Daun 

Daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak 

lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas tiga bagian, yaitu 

pelepah, tangkai, dan helaian daun. Contoh tumbuhan yang memiliki daun 

lengkap adalah pisang. Daun tanaman pisang terdiri atas bagian pelepah, 

tangkai, dan helaian daun. Daun tidak lengkap adalah daun yang hanya  

tersusun atas 1-2 bagian saja. Contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak 

lengkap adalah mangga. Daun pohon mangga hanyaterdiri atas bagian 

tangkai dan helaian daun saja. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Bagian daun lengkap 

 

2.     Jenis-jenis Daun dan Klasifikasinya 

Pada umumnya bagian daun yang paling kelihatan adalah helai daun. 

Bentuk helai daun dipengaruhi oleh susunan tulang daun. Berdasarkan 

bentuknya, tulang daun terdiri dari : 

 

 

 



a.      Tulang daun menyirip 

Dapat dijumpai pada daun mangga, jambu, dan nangka.  

 

 

gambar tulang daun menyirip 

 

b. Tulang daun menjari 

 banyak dijumpai pada daun singkong, papaya, dan ilalang.  

 

tulang daun menjari 

c.Tulang daun sejajar 

dapat dijumpai pada jagung, tebu dan alang-alang. 

 

tulang daun sejajar 



Berdasarkan jumlah helai daun, daun dikelompokkan menjadi dua yaitu 

daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki 

satu helai daun pada setiap tangkainya, contohnya daun mangga. Daun 

majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun pada setiap 

tangkainya, contohnya daun putri malu. 

3. Fungsi Daun 

Daun berfungsi: 

- untuk fotosintesis 

- penguapan air 

- pengeluaran air berupa tetesan air 

- pertukaran oksigen dan karbon dioksida (alat pernapasan pada 

tumbuhan) 

d) Bunga 

Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat 

perkembangbiakan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakkan 

tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan 

benangsari. 

Bunga tersusun atas beberapa bagian, bunga lengkap memiliki lima bagian, 

yaitu tangkai dasar bunga, kelopak , mahkota, benang sari dan putik. 
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a.     Bagian-bagian Bunga 

1. Tangkai bunga 

Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. 

Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung 

antara bunga dan batang atau ranting. 

2.   Kelopak bunga 

Merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna 

hijau seperti daun atau berwarna warni seperti mahkota. 

3.    Mahkota bunga 

Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga 

disebut perhiasan bunga. terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya 

mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk 

menarik serangga lain untuk datang membantu penyerbukan. 

4.  Putik 

Merupakan alat kelamin betina. Putik terdapat di bagian tengah-tengah 

bunga. Biasanya, putik dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala 

putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian 

yang kelak akan menjadi buah dan biji. Apabila serbuk sari berhasil 

menempel pada bagian kepala putik maka terjadi proses penyerbukan. 

Proses penyerbukan merupakan awal dari perkembangbiakan pada 

tumbuhan. 

5.     Benang sari 

Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan 

mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang 

sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari.  

 



Pada kepala sari ini dihasilkan serbuk sari. Serbuk sari bersifat ringan dan 

mudah terbang tertiup angin. Selain itu, serbuk sari dapat menempel pada 

kaki, kepala, dan tubuh kupukupu atau serangga yang hinggap. 

 

Tangkai bunga menghubungkan bunga dengan batang. Pangkal tangkai 

yang membesar merupakan dasar bunga, saat bunga mekar, mahkota 

bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Mahkota bunga merupakan 

perhiasan bunga. Didalam mahkota bunga terdapat bagian bunga yang 

bentuknya seperti benang yang disebut benang sari. Fungsi bunga yaitu 

sebagai hiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya pengembangbiakan 

tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar bagian-bagian Bunga 

 

bagian bunga lengkap 

 

Berdasarkan jenisnya, bunga dikelompokkan menjadi dua yaitu bunga lengkap 

dan bunga tidak lengkap. Apabila bunga memiliki kelopak bunga, mahkota 

bunga, putik, dan benang sari maka disebut bunga lengkap. Sebaliknya, jika 

bunga tidak memiliki salah satu bagian tersebut maka merupakan bunga yang 

tidak lengkap.Berdasarkan benang sari dan putik, bunga dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna 

merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik. Apabila hanya memiliki 

salah satu di antaranya, maka termasuk bunga tidak sempurna. 

 

 

 

 

 

 



BUAH DAN BIJI 

Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada 

yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas 

daging buah dan biji. Bagian yang kamu makan biasanya daging buahnya. Biji 

merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara 

serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. 

 

gambar buah dan biji 

 

 

Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji 

berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. 

 

       dikotil                                monokotil 

 

 



Latihan  soal 

 

A.    Pilihlah jawaban yang paling benar. 

 

1. Berikut ini, bagian yang berfungsi sebagai penyerap air dan mineral ialah .... 

a. batang          c. akar 

b. daun            d. buah 

2. Pada pohon bakau, akar dapat 

berfungsi sebagai .... 

a. penyerap oksigen di udara 

b. cadangan makanan 

c. tempat fotosintesis 

d. calon tumbuhan baru 

3. Tumbuhan yang memiliki akar 

serabut ialah .... 

a. kacang-kacangan 

b. pohon kelapa 

c. pohon mangga 

d. pohon jeruk 

4. Daun merupakan tempat melakukan fotosintesis karena ... 

a. memiliki tulang daun 

b. memiliki serbuk sari 

c. memiliki cadangan makanan 

d. memiliki klorofil 

 

 



5. Bagian bunga yang dapat menarik perhatian serangga adalah .... 

a. tangkai bunga           c. putik 

b. mahkota                  d. kelopak 

6. Akar apakah yang tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas 

tanah? 

a. akar                        a. gantung c. akar pelekat 

b. akar                        b.napas    d. akar tunjang 

7. Akar tunggang dimiliki oleh .... 

a. mangga        c. padi 

b. jagung          d. tebu 

8. bagin batang yang tersusun dai parenkim adalah…. 

a. kulit luar 

b. kulit pertama 

c. kulit dalam 

d. silinder pusat 

9. Bagian bunga yang memiliki 

fungsi sebagai alat kelamin jantan adalah .... 

a. putik                        c. kelopak 

b. benang sari             d. mahkota 

10. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik disebut .... 

a. stomata   c. penyerbukan 

b. klorofil     d.perkembangbiakan 

11. Yang melindungi biji dari pengaruh buruk luar adalah .... 

a. akar             c. daun 

b. batang         d. buah 

 



12.Serangga dapat membantu penyerbukan karena .... 

a. benang sari yang menempel pada serangga dapat menempel ke putik bunga lain 

b. putik yang menempel pada serangga terbawa dan menempel ke bunga lain 

c. serbuk sari yang terbawa serangga menempel ke kepala putik 

d. kepala putik yang terbawa serangga menempel ke bunga lain 

13. Bagian tumbuhan yang terbentuk dari hasil penyerbukan dan pembuahan adalah .... 

a. bunga                       c. daun 

b. buah dan biji           d. akar 

14. Berikut ini, yang termasuk ke dalam biji berkeping satu adalah ........... 

a. biji mangga 

b. biji kacang hijau 

c. biji jagung 

d. biji kacang merah 

15. contoh tumbuhan monokotil adalah 

 a. jagung                c.jeruk 

 b.kacang tanah       d.rambutan 

 

B.     Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat. 

 

1. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan adalah .... 

2. Berdasarkan bentuknya Akar terdiri atas 2 macam, yaitu .... 

3. sebutkan bagian-bagian batang .... 

4. Batang berfungsi untuk .... 

5.Berdasarkan susunan tulang daun, daun dapat dibedakan menjadi tiga  golongan, yaitu .... 

 

 



6. Zat warna hijau pada daun disebut juga dengan .... 

7. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai perhiasan bunga adalah .... 

8.Bagian tumbuhan bunga yang menempel pada putik pada saat penyerbukan adalah .... 

9. Daging buah berfungsi untuk .... 

10. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu .... 

 

 

C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas. 

 

1. Sebutkan  fungsi dari akar. 

2. Sebut dan jelaskan pembagian daun menurut jumlah helai daunnya? 

3 Sebut dan jelaskan bagian-bagian bunga 

4.berdasarkan benang sari dan putiknya bunga dikelompokkn menjadi berapa? Jelaskan. 

5. berdasarkan bentuknyaakar dibedakan menjadi 2 sebutkan dan jelaskan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


