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Konsep Dasar IPA
Makhluk hidup dan proses kehidupannya

Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tersusun atas partikel (proton, elektron dan neutron),

baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Partikel-partikel yang ada tergabung membentuk atom,

kemudian atom tersusun dengan atom yang lain membentuk kelompok kecil yang disebut molekul. Di

dunia ini terdapat satu jenis molekul yang disebut asam dioksiribo nukleat atau ADN/DNA, moleukl

inilah yang dapat memberikan perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati.

Perkembangan pengetahuan memunculkan berbagai pendapat ahli dan teori diantaranya

mengenai asal usul kehidupan, perkembangan ini mulai terjadi ketika seorang peneliti bernama Robert

Hooke (1655) menggunakan bagian mikroskop untuk menggambarkan pori kecil pada irisan gabus, yaitu

sel. Perkembangan penelitian mengenai asal usul kehidupan semakin banyak ketika Antoni Van

leuwenhoek (1674), membuat dan menggunakan mikroskop cahaya untuk melihat berbagai macam

mikroorganisme dari rendaman jerami.

Teori asal usul kehidupan ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu teori abiogenesis dan

biogenesis. Teori abiogenesis dikemukakan oleh aristoteles yang menyatakan bahwa organisme hidup

(makhluk hidup) berasal dari zat tak hidup (benda mati) yang muncul secara tiba-tiba (spontan), sering

juga dikenal dengan generatio spontaneae. Sedangkan teori biogenesis yang dikemukakan oleh Pasteur

menyatakan bahwa semua yang hidup berasal dari yang hidup atau dikenal juga dengan “omne vivum

ex ovo, omne ovum ex vivo”. Pernyataan pasteur mengenai teori biogenesis ini juga didukung oleh

franscesco redi dan spalanzani.

Makhluk hidup merupakan salah satu ciptaan Allah SWT, dalam kesehariannya makhluk hidup

mengalami proses kehidupannya. Sesuatu dikatakan sebagai makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

1. Setiap makhluk hidup memiliki protoplasma (sel)

2. Setiap makhluk hidup memiliki bentuk dan ukuran, sehingga makhluk hidup akan dapat

diklasifikasikan (dikelompokkan) sesuai ciri bentuk dan ukuran yang dimiliki.

3. Setiap makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan; aktivitas kehidupan yang dilakukan

diantaranya ialah:

a. Makan, setiap makhluk hidup memerlukan makanan yang akan digunakan sebagai

sumber energi dalam proses kehidupannya.
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b. Tumbuh dan berkembang; makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan

perkembangan menjadi relatif lebih besar dan menyerupai induknya.

c. Berkembang biak; makhluk hidup melakukan perkembangbiakan untuk menjaga

kelangsungan dari jenisnya.

d. Adaptasi; proses respon dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi

lingkungan sekitar.

e. Memiliki sistem transport; makhluk hidup memiliki sistem transport yang akan

digunakan untuk menyalurkan zat-zat yang dibutuhkan oleh bagian-bagian tubuhnya.

f. Bergerak; pada makhluk hidup gerak dibedakan menjadi 2 yaitu gerak aktif (pada hewan

dan manusia) dan gerak pasif (pada tumbuhan). Gerak pada tumbuhan untuk

menanggapi rangsang yang ada disebut juga dengan iritabilitas.

g. Metabolisme; merupakan suatu aktivitas secara fisika maupun kimia yang terjadi di

dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme meliputi anabolisme dan katabolisme.

h. Sistem regulasi; merupakan sistem yang ada dalam tubuh makhluk hidup untuk dapat

hidup secara serasi, selaras dan seimbang.

Setiap makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda, sebagai contoh antara tumbuhan dengan

hewan memiliki ciri yang dapat digunakan untuk membedakan:

Pembeda Hewan Tumbuhan
Cara mendapatkan makanan Heterotrof Heterotrof dan autotrof
Pigmen/pigmentasi Tidak berklorofil Berklorofil
Susunan tubuh Lengkap dan tetap Berganti-ganti
Reaksi terhadap rangsang Peka, memiliki syaraf Kurang peka, tidak memiliki

syaraf
Pertumbuhan Ukuran dan bentuk relatif

terbatas
Ukuran dan bentuk mudah
berubah

Cairan tubuh Kaya akan garam Sedikit mengandung garam
Diferensiasi Lebih banyak (banyak organ) Sedikit (sedikit organ)
Susunan sel Tidak berdinding sel, vakuola kecil Memiliki dinding sel, vakuola

besar
Pada tumbuhan dan hewan memiliki bagian-bagian yang berbeda, terlebih pada hewan memiliki

bagian yang lebih beragam dibandingkan pada tumbuhan. Setiap bagian-bagian yang ada pada

tumbuhan relatif tetap, bagian-bagian tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Adapun bagian-

bagian pada tumbuhan dan fungsinya antara lain:

1. Akar

Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang biasanya terletak dibawah tanah, akar memiliki sifat-

sifat sebagai berikut:
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a. Memiliki arah tumbuh ke pusat bumi (geotrop), menuju ke air (hidrotrop) dan meninggalkan

cahaya.

b. Tidak berbuku-buku/ beruas-ruas

c. Warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuningan

d. Tumbuh terus pada ujungnya

e. Bentuknya meruncing

Akar memiliki fungsi yang penting bagi tumbuhan, diantaranya ialah:

a. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya

b. Menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah

c. Menyalurkan air dan garam-garam ke batang dan daun melalui tekanan akar

d. Menyimpan cadangan makanan

e. Alat pernapasan bagi tumbuhan

Pada sebagian besar kecambah dikotil, akar pertama (akar primer) bertambah besar dan

tumbuh ke bawah. Kemudian tumbuh cabang-cabang lateral sepanjang akar primer sehingga terbentuk

sistem perakaran tunggang. Sedangkan pada monokotil akar primer umurnya sangat pendek, akar

adventif banyak tumbuh di akar primer. Akar adventif dan cabang-cabangnya mempunyai diameter dan

panjang yang sama sehingga membentuk sistem perakaran serabut.

Akar teridiri dari beberapa bagian, yaitu:

Pangkal akar (collum); bagian akar yang
bersambung dengan pangkal batang.
Batang akar (corpus radicis); bagian dari akar
yang terdapat antara pangkal akar dengan
ujung akar.
Cabang akar (radix lateralis); bagian yang
keluar dari akar pokok dan masih dapat
membentuk percabangan lagi.
Rambut/ bulu akar (pilus radicalis); bagian akar
yang mernupakan penonjolan dari sel-sel kulit
luar akar yang panjang. Berfungsi untuk jalan
masuk air dan zat hara.
Ujung akar (apex radicis); bagian akar yang
paling muda, terdiri dari jaringan yang masih
dapat melakukan pertumbuhan.
Tundung akar (calyptra); bagian akar yang
letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang
berguna untuk melindungi ujung akar.
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Secara umum akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Perbedaan

antara akar tunggang dengan akar serabut diantaranya ialah:

Pembeda Akar tunggang Akar serabut
Bentuk Memiliki akar pokok yang

bercabang menjadi akar yang
lebih kecil

Seperti serabut, bagian ujung
dan pangkal berukuran hampir
sama besar.

Percabangan Pada akar pokok (batang akar) Pangkal batang
Terdapat pada Tumbuhan dikotil Tumbuhan monokotil
Contoh Mangga, jeruk Padi, jagung

Tanaman berakar tunggang apabila dikembangbiakan dengan cara cangkok dan stek maka

tanaman yang dihasilkan akan menjadi berakar serabut. Pada bagian tumbuhan terdapat juga akar-akar

khusus, akar-akar khusus ini memiliki sifat dan tugas khusus, diantaranya adalah:

Jenis akar Keterangan Terdapat pada

Akar gantung

Tumbuh dari bagian batang
tumbuhan di atas tanah,
menggantung di udara, tumbuh
ke arah tanah.

Pohon beringin

Akar pelekat

Tumbuh di sepanjang batang,
berguna untuk menempel pada
kayu, tumbuhan lain, atau
tembok. Akar ini dimiliki oleh
tumbuhan yang memanjat.

Tumbuhan lada dan sirih

Akar tunjang

Tumbuh dari bagian bawah akar
ke segala arah, akar tersebut
seakan-akan menunjang batang
agar tidak rebah

Pohon bakau dan pandan

Akar napas

Tumbuh tegak lurus ke atas
sehingga muncul dari permukaan
tanah atau air, yang merupakan
cabang-cabang akar. Akar napas
memiliki banyak celah untuk jalan
masuk udara.

Pohon kayu api

2. Batang

Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada diatas tanah, memanjang dari akar dan tempat

tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang pada umumnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula berbentuk lain

b. Biasanya terdiri atas beberapa ruas-ruas

c. Umumnya tumbuh ke atas, sesuai arah matahari, menjauhi tanah dan air.
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d. Mengadakan percabangan

e. Ujungnya bertambah panjang

f. Umumnya tidak berwarna hijau

Batang pada tumbuhan memiliki fungsi penting, diantaranya ialah:

a. Sebagai penopang tumbuhan

b. sebagai pengangkut zat hara dan air, serta mengedarkan hasil fotosintesis

c. menyimpan cadangan makanan

d. membentuk dan menyangga daun

Batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas, pada bagian ujung tedapat titik vegetatif

yang merismatik dan mempunyai kemampuan untuk terus menerus membentuk sel baru. Daun

dibentuk oleh batang secara eksogen (yaitu proses terbentuknya dari bagian luar dari batang), dan

secara akropetal yang artinya daun paling tua berada di bawah dan paling muda ada di bagian atas.

Pada bagian batang tempat untuk tumbuhnya daun berada pada daerah nodus, sedangkan daerah

antara dua nodus disebut internodium.

Batang pada tumbuhan ada yang terlihat dengan jelas dan ada pula yang tidak terlihat jelas.

Pada tumbuhan yang batangnya tidak terlihat jelas (tumbuhan tidak berbatang/ plantaacaulis)

batangnya tumbuh sangat pendek sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas, seolah-olah daun tumbuh

langsung dari bagian akar contohnya terdapat pada tanaman: lobak, sawi.

Sedangkan pada tumbuhan yang berbatang jelas dapat dibagi atas 4 jenis,yaitu

Nama batang Keterangan Terdapat pada
Batang basah (herbaceus) Tumbuhan yang memiliki

batang yang lunak dan berair
Bayam

Batang berkayu (lignosus) Batang berkayu mempunyai
kambium, kambium mengalami
2 pertumbuhan ke arah luar
membentuk kulit, ke dalam
membentuk kayu sehingga
batang bertambah besar.

Pohon jati, mahoni

Batang rumput (calmus) Batang rumput mempunyai
ruas-ruas yang nyata dan sering
berongga.

Padi, rumput-rumputan

Batang mending (calamus) Seperti batang rumput tetapi
memiliki ruas yang lebih
panjang.

Mending, wlingi

Tumbuhan memiliki beragam bentuk batang, tumbuhan biji belah (Dicotyledoneae) pada

umumnya memiliki batang yang di bagian bawahnya lebih besar dan ke ujung semakin mengecil,
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sedangkan pada tumbuhan biji tunggal (Monocotyledoneae) mempunyai batang yang dari pangkal

sampai ke ujung boleh dikatakan tidak ada perbedaan besarnya.

Berdasarkan bentuk batang pada penampang melintangnya, batang dapat dibedakan menjadi:

a. bulat (teres); misalnya pada bamboo, kelapa

b. bersegi (angularis), yang terdiri dari:

 bangun segi tiga (triangularis); misalnya batang teki

 segi empat (quadrangularis); misalnya batang markisah, iler.

c. Pipih; biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula. Batang yang

demikian dinamakan:

 Filokladia (phyllocladium), jika amat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas.

Misalnya pada tumbuhan jakang.

 Kladodia (cladodium), jika masih tumbuh dan mengadakan percabangan. Misalnya:

kaktus.

Pertumbuhan batang sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari, arah tumbuh batang bervariasi

sehingga dapat dibedakan menjadi:

a. Tegak lurus (erectus), jika arah tumbuhnya lurus ke atas, missal pada papaya.

b. Menggantung (dependens, pendulus), terjadi pada tumbuhan yang berada di lereng atau tepi

jurang, bias juga pada tumbuhan yang epifit, misalnya anggrek.

c. Berbaring (humifusus), jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang

sedikit membengkok ke atas. Misalnya semangka.

d. Menjalar atau merayap (repens); batang berbaring, tetapi dari buku-bukunya keluar akar.

Misalnya ubi jalar.

e. Serong ke atas atau condong (ascendens); pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi

bagian lainnya membelok ke atas. Misalnya pada kacang tanah.

f. Mengangguk (nutans); batang tumbuh tegak ke atas namun pada ujungnya membengkok

kembali ke bawah. Misalnya pada bunga matahari.

g. Memanjat (scandens); batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang yang berupa

tumbuhan lain maupun benda mati, dan pada waktu naik membutuhkan alat khusus untuk

“berpegangan” misalnya dengan:

 Akar pelekat, contohnya sirih

 Akar pembelit, contohnya panili

 Cabang pembelit (sulur dahan), contohnya anggur
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 Daun pembelit (sulur daun), contohnya kembang sungsang

 Tangkai pembelit, contohnya kapri

 Duri, contohnya mawar, bugenvil

 Duri daun, contohnya rotan

 Kait, contohnya gambir

h. Membelit (volubilis), batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang seperti batang yang

memanjat tetapi tidak menggunakan alat khusus.

 Membelit ke kiri (sinistrorsum volubilis); membelitnya berlawanan dengan arah

putaran jarum jam. Misalnya kembang telang.

 Membelit ke kanan (dextrorsum volubilis); membelitnya searah dengan arah putaran

jarum jam. Misalnya: gadung.

3. Daun

Merupakan bagian tumbuhan yang hanya tumbuh dari batang, biasanya berbentuk tipis

melebar berwarna hijau. Daun pada tumbuhan umumnya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Berwarna hijau, yang disebabkan oleh klorofil

b. Umurnya terbatas

c. Tipis melebar

Daun bagi tumbuhan memiliki fungsi sebagai:

a. Pengambilan zat-zat makanan (resorbsi), terutama berupa zat gas CO2

b. Pengolahan zat-zat makanan (asimilasi)

c. Penguapan air (transpirasi)

d. Pernafasan (respirasi)

Daun yang lengkap mempunyai bagian-bagian sebagai berikut:

a. Upih daun atau pelepah daun

b. Tangkai daun (petiolus)

c. Helaian daun (lamina)

Pada daun terdapat tulang-tulang daun yang berguna untuk memberikan kekuatan pada

daun dan sebagai jalan untuk pengangkutan zat-zat. Berdasarkan pada pertulangannya, daun dapat

dibedakan menjadi 4 golongan:

a. Daun bertulang menyirip; contohnya pada daun mangga

b. Daun bertulang menjari; contohnya pada daun papaya, daun jarak

c. Daun bertulang melengkung; contohnya pada daun genjer, gadung
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d. Daun bertulang sejajar; contohnya pada daun jenis rumput

Daun berdasarkan jumlah helaian pada tangkainya dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Daun tunggal

Pada sebuah tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Misalnya daun singkong.

b. Daun majemuk

Pada sebuah tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Misalnya daun belimbing

Pada daun antara bagian epidermis atas dan epidermis bawah daun terdapat jaringan

parenkhim yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Antara sel-selnya terdapat rongga udara

yang berperan untuk menigkatkan pengambilan karbondioksida dan pengeluaran oksigen pada

waktu fotosintesis. Pada bagian daun terdapat jaringan pembuluh yang berfungsi untuk

mengalirkan air dan bahan terlarut ke tempat fotosintesis dan membawa hasil fotosintesis.

4. Bunga

Merupakan bagian dari tumbuhan yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan

generative pada tumbuhan berbiji. Bunga tumbuh dari kuncup bunga yang merupakan kombinasi

dari akar, batang dan daun atau penjelmaan dari salah satu bagian tersebut.

Bunga memiliki sifat-sifat yang disesuaikan dengan tugasnya sebagai penghasil alat

perkembangbiakan, secara umum bunga memiliki sifat sebagai berikut:

 Bentuk bunga dan seluruhnya dan bentuk bagian-bagiannya menarik

 Warnanya menarik

 Baunya khas

 Ada dan tidaknya madu ataupun zat lain.

Bunga memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

a. Tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan

b. Menghasilkan alat-alat perkembangbiakan

Bunga pada umumnya mempunyai beberapa bagian-bagian berikut:

a. Tangkai bunga (pedicellus); yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang, padana

seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian-bagian yang menyerupai daun, berwarna

hijau, yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga.

b. Dasar bunga (receptaculum); yaitu ujung tangkai yang seringkali melebar, dengan ruas-ruas

yang amat pendek, sehingga daun-daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-

bagian bunga yang duduk amat rapat satu sama lain, bahkan lalu tampak duduk dalam satu

lingkaran.



Materi Kuliah Konsep Dasar IPA
www.mufusai.wordpress.com

Page 9

c. Hiasan bunga (perianthium); yaitu bagian bunga yang merupakan penjelmaan daun yang masih

tampak berbentuk lembaran dengan tulang-tulang atau urat-urat yang masih jelas. Hiasan

bunga dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

 Kelopak (kalyx), yaitu bagian hiasan bunga yang merupakan lingkaran luar, biasanya

berwarna hijau, dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubungnya, yang

melindungi kuncup terhadap pengaruh dari luar

 Tajuk bunga atau mahkota bunga (corollabila Cuma satu daun mahkota

disebutpetalum), yaitu bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam,

biasanya tidak berwarna hijau. Warna pada bagian inilah yang lazimnya merupakan

warna bunga.

d. Alat-alat kelamin jantan (androecium); bagian ini sesungguhnya merupakan metamorfosis daun

yang menghasilkan serbuk sari (polen). Androecium terdiri atas sejumlah benang sari (stamen)

e. Alat-alat kelamin betina (gynaecium); yang biasanya dikenal pada bunga dengan sebutan putik

(pistillum), juga terdiri atas metamorfosis daun yang disebut daun buah (carpella).

Berdasarkan keberadaan bagian-bagian bunga tersebut pada suatu tanaman, maka bunga dapat

dibedakan menjadi:

a. Bunga lengkap atau bunga sempurna (flos completusl), jika bunga memiliki keseluruhan bagian

bunga dengan utuh. Biasanya terdiri atas: 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-

daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah.

b. Bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna (flosincompletus), jika salah satu bagian hiasan

bunga atau salah satu alat kelaminnya tidak ada. Jika bunga tidak mempunyai hiasan bunga,

maka bunga itu disebut telanjang (nudus), jika hanya mempunyai salah satu dari kedua macam

alat kelaminnya maka dinamakan berkelamin tunggal (unisexualis)

Pada saat terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang kemudian

terbentuk buluh serbuk sari. Pada tumbuhan bunga terjadi pembuahan ganda, dimana satu inti

sperma akan melebur dengan sel telur sehingga terbentuk zygot yang diploid (2n). Sementara inti

sperma yang satunya akan melebur dengan dua inti sel induk endosperm dan membentuk inti yang

triploid (3n), yang nantinya akan berkembang menjadi endosperm primer, yang nantinya akan

berfungsi untuk memberi makanan embrio.
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5. Buah dan biji

Jika penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian diikuti pula oleh pembuahan,

maka bakal buah (ovarium) akan tumbuh menjadi buah, dan bakal biji yang terdapat di dalam bakal

buah akan tumbuh menjadi biji. Pada tumbuhan berbiji, biji merupakan alat perkembangbiakan

yang utama, karena biji mengandung calon tumbuhan baru (lembaga). Biji umumnya tersusun atas

bagian-bagian berikut: kulit biji, tali pusar, inti biji atau isi biji.

Kotiledon pada biji berkembang sebagai bagian dari embrio. Beberapa tumbuhan memiliki

kotiledon yang besar dan berfungsi juga sebagai cadangan makanan. Beberapa tumbuhan lain

memiliki kotiledon yang tipis, yang berfungsi untuk menghasilkan enzim yang  berperan

menyalurkan cadangan makanan dalam endosperm ke biji yang sedang berkecambah.

Buah berfungsi untuk melindungi biji dan juga membantu penyebaran biji. Pada beberapa

biji mempunyai sayap sehingga dapat terbang terbawa angin hingga jauh dari tumbuhan induknya,

contohnya adalah mahoni. Selain itu, terdapat pula buah yang mempunyai alat kait sehingga dapat

terkait dan terbawa jauh dari induknya. Ada juga buah yang mempunyai rongga-rongga udara,

sehingga dapat mengapung dan terbawa arus air seperti buah kelapa.

Setiap makhluk hidup dapat melakukan aktivitas yang dikenal dengan istilah bergerak, pada

tumbuhan gerak dibagi menjadi 2 yaitu: a) gerak otonom, merupakan gerak pada tumbuhan yang

tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Contoh gerak otonom ialah gerak nutasi, yaitu gerak melilinnya

batang polong-polongan, gerak higroskopis seperti gerak pecahnya polong-polongan. b) gerak

etionom/ gerak paratonis, yaitu gerak yang dipengaruhi faktor luar. Gerak etionom meliputi: gerak

taksis; gerak nasty dan gerak tropi.

Gerak taksis ialah gerak seluruh tubuh, arah gerak dipengaruhi oleh arah rangsang. Gerak

taksis dikatakan positif apabila arah gerak mendekati rangsang, dan bersifat negative apabila arah

gerak menjauhi arah rangsang. Contohnya ialah gerak fototaksis terjadi pada spora pilobolus yang

menuju arah cahaya. Gerak nasti ialah gerak sebagian tubuh dari tumbuhan, dimana arah geraknya

tidak dipengaruhi oleh arah rangsang. Contoh dari gerak nasti ialah seismonasti, gerak yang

rangsangnya berupa sentuhan. Selain itu, ada pula niktinasi yang mana rangsangnya berupa

perubahan kelembapan udara. Sedangkan gerak tropi ialah gerak sebagian tubuh dari tumbuhan,

namun pada gerak ini dipengaruhi oleh arah rangsang. Misalnya adalah fototropi  dan geotropi.
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PERTUMBUHAN dan PERKEMBANGAN pada Tumbuhan

Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada suatu makhluk hidup

yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran (volume tubuh) yang bersifat irreversible yang

artinya tidak dapat kembali dalam ukuran semula. Tumbuh terjadi karena jumlah sel bertambah banyak

dan ukuran sel bertambah besar. Proses pertumbuhan dapat dinyatakan secara kuantitatif, artinya

pertumbuhan dapat dinyatakan dalam angka/ dihitung sebagai contoh tinggi suatu tanaman. Alat yang

digunakan untuk mengukur pertumbuhan tanaman ialah auksanometer.

Perkembangan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada suatu makhluk hidup

yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Perkembangan

sering disebutkan sebagai proses menuju kedewasaan, hal ini ditandai dengan adanya tanda-tanda

kesiapan untuk bereproduksi. Sebagai contoh tumbuhan menghasilkan gamet, bunga atau buah.

Proses tumbuh pada tumbuhan berlangsung sepanjang hidup dan terjadi pada bagian tubuh

tertentu yang disebut dengan titik tumbuh. Pertumbuhan pada tumbuhan dimulai sejak terjadinya

fertilisasi sehingga terbentuk embrio di dalam biji, setelah itu biji akan berkecambah. Perkecambahan

adalah proses munculnya plamula dan radikula pada biji. Proses perkecambahan selalu dimulai dan

diakhiri dengan masa dormansi.

Pada saat biji mengalami dormansi, kemudian air masuk ke dalam biji secara imbibisi. Air

memecahkan dormansi sehingga proses pertumbuhan pada perkecambahan dimulai, air berperan

sebagai biokatalisator yang akan membantu penghantar proses pembelahan sel yang terjadi pada saat

pertumbuhan. Perkecambahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu epigeal dan hypogeal. Perkecambahan

epigeal merupakan proses perkecambahan dimana kotiledon terangkat kepermukaan tanah, biasanya

banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil. Sedangkan perkecambahan hypogeal merupakan proses

perkecambahan dimana kotiledon tetap di bawah tanah, biasanya banyak ditemukan pada tanaman

monokotil.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA

TUMBUHAN

1. Faktor dalam

a. Faktor intraseluler yaitu gen

b. Faktor interseluler yaitu hormon

2. Faktor luar ( lingkungan )

a. Nutrisi

b. Cahaya,
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c. Suhu

d. Air

e. Medium tumbuh

Pada tumbuhan terdapat berbagai jenis hormone yang berperan dalam pertumbuhan dan

perkembangan tumbuhan, antara lain:

1. Hormone auksin yang pertama kali diisolasikan adalah IAA (Indole Acetic Acid), peranannya ialah:

a. Meningkatkan perkembangan bunga dan buah

b. Pembentukan buah partenokarpi

c. Menghambat pertumbuhan tunas samping (tunas lateral)

d. Mencegah gugur daun

e. Merangsang perkembangan akar lateral

f. Merangsang pembelahan sel cambium vasikuler

g. Menyebabkan dominasi apical

Hormon auksin sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman, hormon ini dapat bekerja secara

maksimum pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Karena apabila terkena cahaya

matahari hormon ini akan diuraikan menjadi senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan.

Proses pertumbuhan tanaman yang cepat di tempat yang gelap disebut dengan etiolasi.

2. Sitokinin, peranannya:

a. Merangsang pembelaha sel

b. Memperkecil dominasi apical

c. Mengatur pembentukan bunga dan buah

d. Mempercepat pertumbuhan memanjang

e. Menunda pengguguran daun, bunga dan buah

3. Giberalin, peranan:

a. Mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel

b. Menghambat pembentukan biji

c. Menrangsang pembungaan

d. Menghilangkan dominasi pada biji

e. Merangsang aktivitas enzim amylase dan proteinase yang berperan dalam

perkecambahan

4. Asam absisat, peranan:

a. Menghambat pembelahan dan pemanjangan sel
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b. Menyebabkan dormansi bila kondisi lingukangan buruk

c. Merangsang penutupan stomata pada musim kering

d. Membantu pengguguran daun pada musim kering

5. Gas etilen, peranannya membantu mempercepat pemasakan buah

6. Asam traumalin, berperan dalam proses penutupan luka

7. Kalin, berperan dalam merangsang pembentukan organ tumbuhan. Hormone kalin terdiri dari

rizokalin (akar), kaulokalin (batang), filokalin (daun), antokalin/florigen (bunga)

Berdasarkan cara memperoleh makanannya, tumbuhan ada yang bersifat autotrof (dapat

membuat makanan sendiri) melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Selain autotrof ada pula yang

bersifat heterotrof (tidak dapat membuat makanannya sendiri) tetapi menggunakan zat makanan yang

sudah jadi. Tumbuhan heterotrof dapat bersifat saprofit yaitu mengambil makanan dari makhluk hidup

yang sudah mati seperti jamur, dapat pula bersifat parasit yaitu mengambil makanan dari makhluk

hidup yang masih hidup seperti putri malu dan paku picisan.

Fotosintesis adalah proses penyusunan zat organik karbohidrat yang berasal dari zat anorganik

karbondioksida dan air yang berlangsung pada bagian tubuh tumbuhan yang berklorofil dengan bantuan

energi cahaya.

Berikut ini beberapa percobaan tentang fotosintesis:
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a. Percobaan Engelman, yang bertujuan untuk membuuktikan bahwa pada proses fotosintesis

dihasilkan oksigen dan diperlukan adanya klorofil serta cahaya.

b. Percobaan Sachs/ Uji iodium, bertujuan membuktikan bahwa pada proses fotosintesis

menghasilkan amilum dan diperlukan cahaya

c. Percobaan Ingenhouse, bertujuan untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis

dihasilkan gass oksigen.

Reproduksi tumbuhan Keterangan
1. Vegetatif/aseksual Individu yang terjadi berasal dari satu sel induk

atau individu baru terjadi tanpa melalui proses
perkawinan (peleburan dua sel)

a. Vegetatif alami Terjadi tanpa campur tangan manusia
1) Pembelahan diri
 Binary fission atau belah pasang Pembelahan dari satu sel induk menjadi dua sel

anak, contohnya pada bakteri
 Multiple fission Pembelahan dari satu sel induk menjadi banyak sel

anak, contohnya pada alga
2) Fragmentasi Memutuskan bagian tubuh, dimana bagian tubuh

lain dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh
alga berbentuk filamen seperti Oscillatoria

3) Tunas Pisang, jamur, cocor bebek
4) Spora Jamur, lumut, tumbuhan paku
5) Rhizoma Batang yang terdapat di dalam tanah, biasanya

digunakan untuk menyimpan cadangan makanan.
Contohnya jahe, lengkuas, kencur, kunyit

6) Stolon Batang yang merambat, contohnya arbei dan
antanan

7) Umbi Batang Batang yang digunakan untuk menyimpan
cadangan makanan, terdapat di dalam tanah. Pada
umbi tersebut terdapat tunas-tunas sebagai calon
tumbuhan baru, contoh kentang dan ubi jalar.

8) Umbi Lapis Batang yang terdapat di dalam tanah yang dapat
menumbuhkan tunas. Contohnya bawang merah,
bawang bombay, tulilp

9) Tunas adventif Tunas yang keluar dari akar pada permukaan
tanah. Contohnya kersen, kesemek

b. Vegetatif buatan Reproduksi yang dilakukan manusia terhadap
tanaman. Tujuannya untuk memperoleh tanaman
dalam waktu singkat, karena tidak harus
menunggu tanaman berbuah dan berbiji.
Diantaranya stek batang, cangkok, okulasi,

2. Generatif/Seksual Cara reproduksi yang didahului dengan peleburan
dua sel

a. Konjugasi, sel yang melebur belum dapat
dibedakan jenis kelaminnya (peleburan

Hasil peleburan disebut zygospora, contoh pada
alga dan protozoa
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inti)
b. Dua sel yang melebur sudah terspesialisasi Hasilnya disebut zygot
c. Isogami, jika yang melebur ukurannya

sama
Contoh pada ganggang coklat

3. Reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku Reproduksi mengalami metagenesis (pergiliran
keturunan) yaitu antara keturunan kawin
(gametofit) dan keturunan tak kawin (sporofit)

4. Reproduksi pada tumbuhan biji/bunga Terdapat dua tahap, tahap penyerbukan yaitu
proses jatuhnya benang sari pada kepala putik
yang diikuti oleh proses pembuahan/fertilisasi
yaitu proses meleburnya kepala serbuk sari yang
berisi sel jantan pada ovum yang terdapat pada
bakal biji.
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Hewan memiliki ragam yang banyak, hewan dibagi menjadi hewan invertebrata dan hewan vertebrata.

Padahewan vertebratamemiliki rangkaian tulang kecil (vertebra) yang memanjang pada bagian dorsal

dari kepala hingga ekor. Rangkaian vertebra yang disebut tulang punggung ini membentuk sumbu

kerangka menggantikan notokord. Tulang punggung berfungsi sebagai penyokong tubuh serta

melindungi tali saraf. Selain adanya tulang punggung, kesamaan ciri lain pada vertebrata adalah:

 Tubuh terdiri atas kepala, badan, dua pasang anggota badan dan ekor yang jelas pada sebagian

vertebrata.

 Kulit tersusun atas dua bagian yaitu epidermis dan dermis yang menghasilkan rambut, sisik,

bulu, kelenjar

 Endoskeleton tersusun dari tulang atau tulang rawan

 Faring bercelah, yang merupakan tempat insang pada ikan namun pada hewan darat hanya

terdapat pada tingkat embrio

 Otot melekat pada endoskeleton untuk bergerak

 System pencernaan memiliki kelenjar pencernaan, hati dan pancreas

 Jantung beruang 2 hingga 4

 Darah mengandung sel darah putih dan sel darah merah berhemoglobin

 Rongga tubuh mengandung system visceral

 Ginjal sepasang dengan saluran untuk mengeluarkan zat sisa

 Gonad sepasang pada betina dan jantan

secara umum tubuh hewan vertebrata terbagi dalam empat bagian yaitu, kepala, badan, dua pasang

anggota badan dan ekor. Namun terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki oleh setiap kelompok

hewan vertebrata.

1. Ikan (pisces)

Kelompok ikan merupakan hewan bertulang belakang yang mempunyai ciri berdarah dingin, hidup

di air, bergerak dan mempertahankan keseimbangan tubuhnya dengan menggunakan sirip. Pada

umumnya tubuh ikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: kepala, badan dan ekor.

Pada setiap bagian baik itu kepala, badan dan ekor terdapat organ-organ, diantara adalah sebagai

berikut:

a. Bagian kepala yakni bagian dari ujung mulut terdepan hingga ujung operkulum (tutup insang)

paling belakang. Adapun organ yang terdapat pada bagian kepala antara lain adalah mulut,

rahang, gigi, sungut, cekung hidung, mata, insang, operkulum, otak, jantung dan pada beberapa

ikan terdapat alat pernapasan tambahan.
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b. Bagian badan yakni dari ujung operkulum (tutup insang) paling belakang sampai pangkal awal

sirip belakang atau sering dikenal dengan istilah sirip dubur. Organ yang terdapat pada bagian

ini antara lain adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limpa, empedu, lambung,

usus, ginjal, gonad, gelembung renang dan sebagainya.

c. Bagian ekor, yakni bagian yang berada diantara pangkal awal sirip belakang/dubur sampai

dengan ujung terbelakang sirip ekor. Adapun yang ada pada bagian ini antara lain anus, sirip

dubur, sirip ekor dan pada ikan-ikan tertentu terdapat scute dan finlet dan sebagainya.

2. Amphibi

Amphibi merupakan hewan dengan kelembaban kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut dan

mampu hidup di air maupun di darat. Hewan yang menjadi ciri khas dari kelompok ini adalah katak

dan salamander.

Kelompok amphibi bagian tubuhnya terdiri dari kepala, dada, perut dan alat gerak. Untuk kepala

dan badan lebar bersatu, memiliki dua pasang kaki atau anggota gerak, tidak ada leher dan ekor.

Pada kepala mempunyai mulut yang lebar untuk mengambil makanan, 2 lubang hidung/ nares

externa yang kecil dekat ujung hidung yang berfungsi dalam pernapasan, terdapat sepasang mata

yang bulat, dibelakangnya terdapat 2 lubang pipih tertutup oleh membran tympani yang berfungsi

sebagai telinga untuk menerima gelombang suara.

Tiap mata memiliki kelopak mata atas dan bawah, serta didalamnya mempunyai selaput mata

bening membran nictitans untuk menurupi mata apabila berada di dalam air. Di bagian ujung

belakang badan dijumpai anus.

3. Reptil

Keloompok reptil tubuhnya tertutup oleh kulit kering bersisik dari zat tanduk (keratin), sisik pada

reptil berfungsi untuk mencegah kekeringan. Reptil berdarah dingin yang suhu pada tubuh

dipengaruhi oleh suhu lingkungan, alat gerak berupa kaki dan ekor, tidak memiliki daun telinga.

Bagian tubuhnya terdiri dari kepala, badan, ekor ditambah alat gerak pada beberapa spesies.

Sebagian besar reptil memiliki ciri: anggota gerak berjari lima, bernapas dengan paru-paru, jantung

beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, fertilisasi

internal, menghasilkan telur.

Pada beberapa reptil ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya

contohnya pada penyu, alat geraknya berupa kaki berbentuk dayung untuk berenang. Sedangkan

pada ular dan kadal tubuhnya mempunyai sisik yang licin dan bentuknya membulat, Kebanyakan

berkaki empat, bertubuh kecil dan memiliki ekor. Pada ular tidak memiliki alat gerak berupa kaki,
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gigi pada ular berfungsi untuk memegang mangsa agar tidak mudah lepas. Buaya memiliki ekor

yang tebal dan berotot, kaki depan berjari lima, sedangkan kaki belakang berjari empat sebagian

berselaput untuk membantu berenang.

4. Aves

Pada kelompok aves mempunyai ciri khas seluruh tubuhnya tertutupi oleh bulu, serta memiliki

sayap yang berfungsi untuk terbang. Ciri lain dari kelompok ini ialah memiliki paruh yang terbuat

dari bahan keratin, tidak bergigi, memiliki kantung udara, mengerami telur dan merawat anaknya.

Tidak memiliki daun telinga, merupakan hewan berdarah panas, memiliki penglihatan yang tajam.

Bagian tubuhnya terdiri dari kepala, badan, ekor, sepasang kaki dan sepasang sayap. Pada bagian

kepala dan badan terpisahkan oleh leher, sayap melakat pada bagian badan, kaki memiliki kuku

tajam (cakar) terdiri dari 4 jari yang berfungsi untuk berjalan, bertengger atau berenang.

Kelompok aves banyak mengalami variasi pada paruh, kaki, bentuk dan warna bulu. Semua variasi

perubahan ini terkait dengan proses adaptasi terhadap lingkungan, semisal bentuk paruh pada aves

beraneka ragam yang disesuaikan dengan jenis makanan ada paruh yang digunakan untuk

menyobek daging, ada yang untuk memangsa ikan, ada yang untuk memakan biji. Demikian pula

pada cakar aves ada yang digunakan untuk mencengkeram mangsa, ada yang untuk berenang, ada

yang untuk bertengger di pohon.

5. Mamalia

Kelompok mamalia sebagian besar tubuhnya terdiri dari kepala, badan, ekor dan 2 pasang alat

gerak. Bagian kepala dengan badan sudah terpisahkan oleh leher, sudah memiliki daun telinga,

seluruh tubuhnya diselimuti oleh rambut, pada bagian kulit memiliki kelenjar keringat dan kelenjar

minyak, berdarah panas, mayoritas hidup di daratan. Kelompok mamalia memiliki glandula mamae

yang berfungsi untuk menyusui anaknya.

Mamalia memiliki beberapa ciri lain yaitu melahirkan anaknya, fertilisasi terjadi secara internal,

bernafas dengan paru-paru. Alat gerak pada mamalia ada yang berupa tungkai berfungsi untuk

berjalan, berenang, menggali lubang namun ada pula yang telah berkembang untuk memegang

benda.Pada jari-jari terdapat kuku, cakar atau tracak. Gigi pada mamalia umumnya terbagi menjadi

4 tipe yaitu seri, taring, gigi premolar dan gigi molar.


