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MODUL PEMBELAJARAN BIOLOGI 
XII.I.I 

 

JUDUL 
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 

TUMBUHAN 

 
 
 
 
 

I. MUKADIMAH 
  
 Setiap hari kita tentunya sangat sering melihat sesama kita ataupun 
makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan di sekitar kita. 
Semuanya berinteraksi dengan kita baik secara langsung ataupun tidak 
langsung. Setiap makhluk hidup tersebut memiliki ciri yang 
menandakannya sebagai makhluk hidup, salah satu diantaranya adalah 
tumbuh dan berkembang, termasuk tumbuhan sebagai salah satu 
kelompok makhluk hidup. Tumbuh dan berkembang memiliki konsep 
yang sangat berbeda. Setiap hari kita dapat melihat proses tersebut 
dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terkadang kita belum dapat 
membedakan konsep antara keduanya. 
 
 
 
 

II. DEFINISI 
  
 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 
perbedaan konsep yang sangat besar antara pertumbuhan dan 
perkembangan. Pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu proses 
bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel 
tubuh makhluk hidup, proses ini tidak dapat dibalik atau dikembalikan 
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serta dapat diukur dengan satuan pengukuran tertentu dan dapat 
dinyatakan dengan suatu satuan karena bersifat kuantitatif. Misal, 
bertambahnya ukuran panjang batang pada tanaman jagung dari 5 cm 
menjadi 7 cm, atau pertambahan banyaknya daun. 
 
 Sedangkan, perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses 
menuju kedewasaan, ketika fungsi-fungsi fisiologi organ-organ tubuh yang 
telah menjadi lebih sempurna. Prosesnya tidak sama, meski pada 
makhluk hidup yang memiliki indukan yang sama. Kemudian, pada 
proses ini tidak dapat dinyatakan dengan suatu ukuran tertentu karena 
bersifat kualitatif sehingga tidak dapat diukur dengan satuan 
pengukuran. Contoh dari proses ini adalah waktu siapnya suatu 
tumbuhan untuk berbunga dan berbuah, atau ketika telah terjadi 
diferensiasi fungsi organ-organ tubuh tumbuhan. 
 
 
 
 

III. DAERAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 
 
 Setiap bagian tubuh makhluk hidup pasti menjadi tempat daerah 
pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pada tumbuhan bahkan 
hingga pada unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Karena pada 
bagian inilah pertumbuhan terjadi sehingga menambah volume serta 
ukuran tubuh dari suatu makhluk hidup. Perbedaan yang terdapat pada 
sel penyusun antara sel hewan dan tumbuhan, membedakan kedua 
kelompok ini secara signifikan. Pada tumbuhan, daerah petumbuhan 
dapat terjadi pada dua tempat, yaitu pada daerah meristematik atau 
daerah pertumbuhan utama serta daerah pertumbuhan sekunder. 
Berdasarkan jaringan tempat terjadinya, jaringan pada tumbuhan 
dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 
 
 

A. Jaringan Meristem (Jaringan Muda) 
 
 Jaringan Meristem adalah jaringan muda yang selama 
hidupnya mengalami pembelahan secara terus menerus. 
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Berdasarkan tempat terjadinya jaringan meristem, terbagi menjadi 
3 (tiga) yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Letak Jaringan Meristem 
 
 

1. Jaringan Meristem Apikal, jaringan meristem ini terletak pada 
ujung daun dan ujung akar. 

 
Gambar 2. Jaringan Meristem pada Ujung Batang 

 
2. Jaringan Meristem Lateral, jaringan meristem ini terletak pada 

bagian batang tumbuhan, jaringan ini bertanggung jawab 
terhadap pertambahan ukuran panjang dan besar batang 
tumbuhan. 
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3. Jaringan Meristem Interkalar, jaringan meristem yang hanya 
terdapat pada tumbuhan monokotil, jaringan ini terletak 
pada upi (pelepah) daun. 

 
 
 

B. Jaringan Dewasa (Permanen) 
  
 Jaringan ini merupakan perkembangan lanjutan dari 
perkembangan pada jaringan meristem, disebut juga sebagai 
perkembangan sekunder tumbuhan. Proses ini menjadikan 
Jaringan meristematik berkembang menjadi jaringan dewasa 
akibat terdeferansiasinya fungsi jaringan-jaringan tubuh tumbuhan 
tersebut. Jaringan ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti 
halnya jaringan meristem, antara lain : 
 

1. Jaringan Epidermis, jaringan ini terletak pada bagian terluar 
dari tubuh tumbuhan sesuai dengan namanya (Epi = atas, 
dan Dermis = kulit). Terdapat pada lapisan terluar akar, 
batang dan daun. Jaringan ini berbentuk balok, tidak 
berklorofil dan tersusun rapat. 

 
Gambar 3. Struktur Jaringan Epidermis 
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2. Jaringan Parenkim, jaringan ini terletak tepat di bawah 
jaringan epidermis disebut juga sebagai jaringan dasar 
karena terdapat pada bagian akar, batang dan daun. 
Karakteristik jaringan ini, selnya besar, dinding sel tipis, 
terdapat banyak vakuola serta memiliki banyak ruang antar 
sel. 
 

 
Gambar 4. Struktur Jaringan Parenkim 

 
 
 

3. Jaringan Penyokong, seringkali disebut juga sebagai jaringan 
penguat atau jaringan mekanik karena fungsi utamanya 
yang berperan dalam memperkokoh dan menunjang bentuk 
tumbuhan serta melindungi embrio dan berkas pengangkut, 
terdapat pada daun batang dan biji. Jaringan ini dibedakan 
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Jaringan Kolenkim, yang 
memiliki sel hidup yang mengalami penebalan dan tidak 
berlignin. Dan jaringan sklerenkim, yang selnya mati serta 
dinding selnya tebal berlignin, dibandingkan dengan 
kolenkim, sklerenkim memiliki struktur yang lebih kaku, terbagi 
menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sklereid dan sel serat. 
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Gambar 5. Struktur Jaringan Kolenkim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Struktur Sel Serat dan Sklereid 
 
 

4. Jaringan Pengangkut, jaringan ini bertanggung jawab 
terhadap transportasi air serta unsur-unsur hara yang 
terkandung di dalamnya serta hasil metabolisme ke bagian-
bagian tubuh tertentu. Jaringan ini terbagi menjadi 2 (dua) 
jenis, yaitu : Pembuluh Xylem dan Pembuluh Floem. Xylem 
atau disebut juga pembuluh kayu, berfungsi sebagai 
pengangkut air serta zat-zat yang terkandung di dalamnya 
menuju daun yang berfungsi sebagai "dapur" untuk 
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menghasilkan makanan pada proses fotosintesis. Sedangkan 
Floem atau seringkali disebut pembuluh tapis, berfungsi 
mengangkut hasil metabolisme ke seluruh tubuh. 

 
Gambar 7. Pembuluh Angkut Pada Tumbuhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Pembuluh Tapis pada Jaringan Pengangkut 
 
 

5. Jaringan Gabus, tersusun dari parenkim gabus yang berfungsi 
melindungi jaringan-jaringan di bawahnya dari kehilangan 
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air. Jaringan ini memiliki sel gabus yang mati dan kosong 
berbentuk memanjang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Struktur Jaringan Gabus 
 
 
 
 

IV. PERKECAMBAHAN 
   
  Perkecambahan merupakan tahapan awal dalam 
pertumbuhan dan perkembangan khususnya untuk tumbuhan berbiji 
(spermatophyta), didefinisikan sebagai sebuah proses munculnya 
tumbuhan baru (kecambah/embrio) dari biji. Pada tahapan proses ini, 
calon tumbuhan baru yang sebelumnya mengalami dormansi akan 
mengalami pertumbuhan akibat perubahan-perubahan fisiologis yang 
selanjutnya akan berkembang menjadi tumbuhan baru (kecambah). 
Proses ini diawali oleh penyerapan air oleh biji yang dapat merangsang 
proses pertumbuhan tumbuhan baru. 
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  Gambar 10. Ilustrasi Jenis Perkecambahan 
   
 
  Berdasarkan posisi kotiledon dalam proses perkecambahan, 
proses ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 
 

A. Perkecambahan Hipogeal 
 
Disebut juga sebagai perkecambahan dalam tanah, dikarenakan 
proses keluarnya tumbuhan baru akibat pertumbuhan memanjang 
dari epikotil membuat plamula keluar menembus kulit biji, tetapi 
kotiledon relatif tetap berada di dalam tanah. Perkecambahan ini 
dapat terjadi pada jagung atau kapri (kacang polong). 
 
 

B. Perkecambahan Epigeal 
 
Berbeda dengan Hipogeal, Epigeal disebut sebagai 
perkecambahan di atas tanah. Disebut demikian karena kotiledon 
bergerak ke permukaan tanah akibat pemanjangan epikotil yang 
mendorong plamula dan kotiledon ke atas permukaan tanah. 
Perkecambahan ini terjadi pada kacang hijau dan jarak. 
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V. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN 
PERKEMBANGAN 
 
  Dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan 
tumbuhan, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. 
Dari banyaknya, faktor - faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 
(dua) kelompok besar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan 
perkembangan, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh 
tumbuhan (internal) serta faktor - faktor yang bersumber dari luar tubuh 
tumbuhan (eksternal). 
 
 

A. Faktor Internal 
 
  Faktor Internal, atau faktor-faktor yang berasal dari dalam 
tubuh tumbuhan, faktor - faktor yang bersumber dari dalam tubuh 
tumbuhan tersebut relatif lebih sulit untuk dipengaruhi atau diubah, 
kecuali dengan beberapa perlakuan khusus. Terdapat 2 (dua) hal yang 
dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu : 
Gen dan Hormon. Gen adalah bagian dari sel yang bertanggung jawab 
terhadap pewarisan sifat atau karakter fisik dari induk kepada 
keturunannya. Bahwa setiap karakter fisik yang dimiliki oleh suatu individu 
termasuk tumbuhan merupakan warisan sifat yang diturunkan dari induk-
induknya sebelumnya. 
 
  Faktor Internal berikutnya adalah hormon, yaitu senyawa 
bukan nutrisi (hara) yang terbentuk dari jaringan-jaringan yang aktif 
membelah (meristematik) yang pada kadar "kecil" dapat membantu, 
merangsang, mengubah, mendorong, menekan, menghambat proses 
pertumbuhan atau perkembangan. Hormon dihasilkan karena adanya 
rangsang, yang penyebarannya tidak harus melalui sistem pembuluh 
karena pada tumbuhan hormon dapat berpindah melalui sitoplasma 
ataupun ruang antar sel. Jenis-jenis hormon yang mempengaruhi proses 
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan antara lain : 
 

1. Auksin, memiliki fungsi antara lain merangsang perpanjangan sel, 
merangsang aktivitas kambium, merangsang pembekokan 
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batang, merangsang pantenokarpi dan merangsang dominasi 
apikal. Pada beberapa percobaan, struktur auksin dapat berubah 
karena adanya perlakukan cahaya yang berlebihan. Pemberian 
perlakuan ini, dapat merusak auksin yang pada akhirnya 
menurunkan atau menhambat pertumbuhan batang, yang 
mengakibatkan tumbuhan yang diberikan perlakuan minim 
rangsang cahaya memiliki pertumbuhan batang yang lebih baik. 
 

2. Sitokinin, berperan dalam merangsang atau terlibat dalam 
pembelahan sel (cytokinin berarti "terkait pembelahan sel"). 
 

3. Giberelin, Senyawa pertama yang ditemukan memiliki efek fisiologi 
adalah GA3 (asam giberelat 3). GA3 merupakan substansi yang 
diketahui menyebabkan pertumbuhan membesar pada padi yang 
terserang fungi Gibberella fujikuroi. 
 

4. Etilen, erupakan satu-satunya zat pengatur tumbuh yang berwujud 
gas pada suhu dan tekanan ruangan (ambien). Selain itu, etilena 
tidak memiliki variasi bentuk yang lain. Peran senyawa ini sebagai 
perangsang pemasakan buah telah diketahui sejak lama meskipun 
orang hanya tahu dari praktek tanpa mengetahui penyebabnya. 
Pemeraman merupakan tindakan menaikkan konsentrasi etilena di 
sekitar jaringan buah untuk mempercepat pemasakan buah. 
Pengarbitan adalah tindakan pembentukan asetilena (etuna atau 
gas karbid); yang di udara sebagian akan tereduksi oleh gas 
hidrogen menjadi etilena. 
 

5. Asam Absisat, atau ABA merupakan kelompok fitohormon yang 
terkait dengan dormansi dan perontokan daun (senescense). ABA 
selanjutnya dapat diproses menjadi bentuk turunan tidak aktif yang 
disebut sebagai ABA metabolit. ABA sering dikelompokkan sebagai 
hormon inhibitor karena perannya yang kerap terkait dengan 
penundaan proses. 
 

6. Asam Traumalin, merupakan hormon hipotetik, yaitu gabungan 
beberapa aktivitas hormon yang ada (auksin, giberelin, sitokinin, 
etilen, dan asam absisat). Apabila tumbuhan mengalami luka atau 
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perlukaan karena gangguan fisik, maka akan segera terbentuk 
kambium gabus. Pembentukan kambium gabus itu terjadi karena 
adanya pengaruh hormon luka (asam traumalin). Sebenarnya, 
peristiwa ini merupakan hasil kerja sama antarhormon pada 
tumbuhan yang disebut restitusi (regenerasi). Awalnya, luka pada 
tumbuhan akan memacu pengeluaran hormon luka yang 
kemudian merangsang pembentukan kambium gabus. 
Pembentukan kambium gabus dilakukan oleh hormon giberelin. 
Selanjutnya, karena pengaruh hormon sitokinin, terbentuklah sel-sel 
baru yang akan membentuk jaringan penutup luka yang disebut 
kalus. 
 

7. Kalin adalah hormon yang merangsang pembentukan organ 
tubuh.  Berdasarkan organ yang dibentuknya,  kalin dibedakan 
atas : 

a. Kaulokalin, merangsang pembentukan batang. 
b. Rhyzokalin, merangsang pembentukan akar.  Sekarang telah 

diketahui bahwa rhyzokalin identik dengan vitamin B1 
(thiamin). 

c. Filokalin, merangsang pembentukan daun. 
d. Antokalin, merangsang pembentukan bunga. 

 
 
 
 

B. Faktor Eksternal 
 
  Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah lingkungan 
tumbuhan. Faktor luar di sekitar tumbuhan yang juga disebut 
sebagai faktor eksternal merupakan semua faktor di sekitar 
tumbuhan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tumbuhan, baik komponen biotik maupun abiotik. 
 
  Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain : 
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1. Cahaya 
Cahaya merupakan sumber energi yang pertama dan 
utama, berdasarkan hukum termodinamika, darinya energi 
dapat diubah menjadi energi bentuk lain yang dapat 
dimanfaatkan oleh setiap makhluk hidup. Tumbuhan sebagai 
organisme yang bersifat autotrof, menggunakan berkas 
cahaya matahari untuk mengubah karbondioksida (CO2) 
dan Air (H2O) yang mengandung zat-zat hara yang 
diperlukan oleh tumbuhan menjadi Karbohidrat / Amilum 
(C6H12O6) melalui proses Fotosintesis. 
 
Selain berperan dalam proses fotosintesis, cahaya juga 
diketahui dapat mempengaruhi hormon pertumbuhan 
terutama auksin, cahaya yang terlalu berlebihan dapat 
merusak struktur auksin sehingga dengan pemberian cahaya 
yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan batang. 
diketahui pula selain mempengaruhi hormon pertumbuhan, 
cahaya juga dapat mempengaruhi laju penguapan pada 
daun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Ilustrasi Proses Fotosintesis 
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2. Air 
Air dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup termasuk 
tumbuhan, sebagian besar penyusun sel tubuh baik hewan 
maupun tumbuhan adalah air. Dalam proses fotosintesis, air 
berperan penting karena kandungan zat-zat atau unsur-unsur 
hara yang terkandung di dalamnya. Air berperan juga dalam 
reaksi enzimatik yang mempengaruhi metabolisme yang 
terjadi dalam tubuh tumbuhan. Sampai pada batas-batas 
tertentu, makin tinggi kadar air, pertumbuhan akan makin 
cepat. Karena lebih banyak kadar air yang diserap dan lebih 
sedikit yang diuapkan, akan menyebabkan pembentangan 
sel-sel, dengan demikian sel-sel lebih cepat mencapai ukuran 
maksimalnya. Selain itu, air juga dapat digunakan sebagai 
media tanam yang banyak dilakukan oleh warga perkotaan 
yang tidak memiliki ketersediaan lahan untuk bercocok 
tanam, bahkan beberapa tumbuhan memang 
menggunakan air sebagai media tanam, seperti eceng 
gondok dan teratai. 
 
 

3. Tanah 
Tidak dapat dipungkiri, tanah merupakan media tanam yang 
umumnya dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan, karena selain berperan 
sebagai struktur yang berperan menegakkan tumbuhan, 
dalam tanah juga terdapat suatu yang dibutuhkan 
tumbuhan yaitu nutrisi. Tumbuhan mendapatkan nutrisi yang 
dibutuhkannya dari dalam tanah melalui air yang terdapat di 
dalam tanah. Selain nutrisi, struktur tanah juga 
mempengaruhi kesuburan tumbuhan. Tanah yang gembur 
akan banyak mengandung udara yang akan sangat baik 
bagi tumbuhan. 
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4. Suhu dan Kelembapan 
Kedua faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap 
tumbuhan, seperti halnya makhluk hidup lain tumbuhan juga 
memiliki ketergantungan terhadap suhu atau temperatur 
yang sesuai agar kehidupannya dapat berlaksung secara 
maksimal. Suhu yang berlebihan dapat mempengaruhi reaksi 
enzimatik yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan, begitu juga 
sebaliknya. Dalam lingkup yang lebih besar, suhu dan 
kelembapan dalam bentuk cuaca dan musim juga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan secara lebih 
besar pula. 
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