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STRUKTUR JARINGAN TUMBUHAN 

 

A. PENGANTAR 

Untuk materi Struktur Jaringan Tumbuhan, Kompetensi Dasar yang harus dikuasai siswa 

SMP/MTs: 

3.4  Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi 

yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan 

4.4   Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi 

yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan 

 

SKL UN SMP yang terkait dengan materi Struktur Jaringan Tumbuhan adalah siswa  dapat 

memahami dan menguasai  konsep jaringan tumbuhan. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan ini minimal ada TIGA. 

 Peserta Diklat mampu mendeskripsikan bagian jaringan tumbuhan dengan benar 

1. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi 

yang berkaitan dengan struktur jaringan tumbuhan. 

2. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan 

indikator.  

 

C. URAIAN MATERI 

1. Pendahuluan 

Akar adalah bagian dari sumbu tumbuhan yang pada umumnya tumbuh di bawah 

permukaan tanah, namun adapula akar yang tumbuh secara aerial atau di atas 

permukaan tanah. Demikian pula halnya batang,  pada  umumnya  tumbuh  secara  

aerial,  namun adapula yang tumbuh  di bawah permukaan tanah. Namun demikian 

bila ditinjau secara anatomis, ada perbedaan prinsip antara akar dengan batang. 

Perbedaan tersebut meliputi antara lain mengenai  susunan dan cara perkembangan  

jaringan  primer,  silem primer pada akar adalah eksarkh sedangkan pada batang 

adalah endarkh. Pada ikatan pembuluh, silem dan floem pada akar tersusun  

berselang-seling secara radial, sedangkan pada batang silem dan floem berdampingan 

tersusun secara konsentris kolateral. Akar membentuk cabang   dari jaringan 

permanen, yaitu perisikel, sedangkan batang membentuk cabang dari meristem aksial. 

Secara fisiologis akar berfungsi sebagai penyerap air dan hara, kemudian dialirkan 

menuju ke batang. Sedangkan  secara mekanik  akar berfungsi  sebagai penyangga 

atau penguat kedudukan batang. Fungsi lain yang ditemukan pada akar ialah sebagai 

organ penyimpan cadangan makanan dan dengan adanya meristem adventif atau 
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meristem liar, akar juga berfungsi sebagai organ reproduksi. Akar juga berfungsi 

sebagai organ fotosintetik, hal ini dapat dijumpai pada akar keluarga Orchidaceae 

atau anggrek yang epifit ataupun pada tumbuhan lain yang memiliki akar gantung. 

Sumbu utama tumbuhan yang tumbuh  ke bawah permukaan tanah disebut 

sebagai akar primer. Pada tumbuhan dikotil akar primer akan membentuk sistem akar 

tunggang dengan cabang-cabangnya yang disebut akar lateral atau akar sekunder. 

Pada tumbuhan Monokotil, akar primer berumur pendek, sehingga dalam 

perkembangan selanjutnya digantikan  oleh akar adventif dan membentuk  sistem 

akar serabut. Pada daerah ujung akar, beberapa  milimeter  dibelakang  tudung akar 

ditumbuhi  oleh rambut-rambut  akar. Makin  dekat  dengan  tudung  akar,  rambut  

akar  semakin  pendek.  Fungsi  rambut  akar adalah untuk penyerapan air dan hara. 

Pada setiap milimeter persegi luas epidermis akar terdapat  antara  200  sampai  300  

rambut  akar  dengan  panjang  antara  0,1  sampai  10 milimeter dengan diameter 

kurang lebih 0,01 milimeter. 

Ujung  akar  dilindungi  oleh  tudung  akar,  suatu  massa  sel  yang  membentuk 

semacam sarung yang melindungi meristem apikal akar yang berada di belakangnya 

dan merupakan  alat  akar  untuk  menembus  tanah.  Sebagaimana akar tumbuh 

memanjang, tudung akar akan terdesak kedepan, sel-sel bagian tepi  tudung akar 

akan mengelupas karena  gesekan  dengan  partikel  tanah  pada waktu  akar  

menembus  tanah.  Sel-sel  yang terkelupas akan membentuk lendir yang mengelilingi 

tudung akar dan berfungsi sebagai pelumas  pada  waktu  akar  menembus  tanah.  

Sebagaimana  pengelupasan  sel-sel  pada tudung akar, maka akan segera digantikan 

sel–sel baru yang berasal dari meristem apikal akar. Pada tudung akar terdapat lendir 

yang terbuat dari sejenis polisakarida yaitu pektin. Bahan ini disekresikan oleh sel-sel 

terluar tudung akar. Zat lendir ini dikumpulkan dalam gelembung-gelembung 

diktiosom dan akan dikeluarkan oleh membran plasma secara eksositosis,  selanjutnya  

lendir  dikeluarkan  melalui  dinding  sel. Di samping  berfungsi sebagai pelindung 

meristem, tudung akar juga berperan sebagi pengendali respon akar terhadap 

gravitasi. 

Jaringan penyusun batang terdiri dari tiga sistem jaringan, yaitu jaringan dermal, 

jaringan dasar, dan jaringan pembuluh atau pengangkut. Perbedaan struktur tersebut 

antara satu spesies dengan spesies lain hanya terletak pada distribusi jaringan dasar 

dan jaringan pembuluhnya. 

Jaringan terluar sebagai pelindung berupa epidermis dengan stomata, idioblast, 

dan bermacam-macam rambut. Pada tumbuhan berkayu, epidermis segera diganti 

dengan periderm. Lapisan jaringan berikutnya adalah korteks. Lapisan ini umumnya 

terdiri atas parenkim, seringkali terbentuk juga kolenkim, klorenkim atau serat-serat 

pada bagian subepidermal. Inti dari batang adalah berkas pembuluh berupa silinder 



MODUL PPMG – IPA – SMP  | 3 dari 18 

 

pada gymnospermae dan kebanyakan dikotil, atau terdiri atas ikatan-ikatan 

pembuluh yang terpisah satu dari yang lain pada monokotil. Daerah antara korteks 

dan berkas pembuluh seringkali dijumpai seludang pati atau seludang sklerenkim 

yang terdapat di antara korteks dan bagian batang yang mengandung jaringan 

pembuluh primer. Bagian paling tengah batang terisi empulur, merupakan jaringan 

parenkim di bagian tengah batang. 

Daun adalah organ yang bersifat fotosintetik yang hanya terdapat pada batang 

saja. Daun tumbuhan angiospermae sangat beraneka ragam dalam bentuk maupun 

struktur luar. Pada umumnya daun mempunyai bagian-bagian antara lain, pelepah 

daun, tangkai daun, dan helai daun. Bagian-bagian tersebut pada umunya terdapat 

pada daun sempurna, misalnya daun pisang, daun keladi. Adapula daun yang hanya 

terdiri dari tangkai dan helaian saja, pelepah dan helaian saja, bahkan ada daun 

yang hanya terdiri dari helaian saja. Daun yang tidak mempunyai ketiga bagian 

daun, pada umumnya disebut daun tak sempurna. Misalnya daun nangka  hanya 

terdiri dari tangkai dan helaian; daun padi, hanya terdiri pelepah dan helaian saja; 

bahkan daun bunga kertas hanya terdiri dari helaian saja. Pada tumbuhan tertentu 

didapatkan adanya struktur seperti daun, namun sebenarnya bukan daun tetapi 

tangkai daun yang memipih, struktur yang demikian disebut filodia, terdapat pada 

Acacia. 

 

2. Struktur primer akar dan batang 

Akar  berasal  dari  struktur  awal  yakni  radikula  yang  dibungkus  oleh  koleoriza, 

tumbuh dari embrio pada waktu perkecambahannya. Radikula terdiri dari suatu pusat 

inti yaitu prokambium dan berturut-turut lapisan di luarnya berupa meristem dasar dan 

protoderma. Pada tumbuhan monokotil, prokambium menjadi silem, floem dan perisikel 

atau perikambium,  sedangkan  pada tumbuhan  dikotil  prokambium  menjadi  

kambium. Semua jaringan yang berasal dari prokambium disebut jaringan primer. Pada 

batang, tiga sistem jaringan yang terdiri dari sistem dermal, sistem jaringan dasar, dan 

sistem jaringan pembuluh berkembang dari sistem jaringan embrional yaitu protoderm, 

prokambium, dan meristem dasar. 

Dibandingkan   dengan   batang,   struktur   primer   akar   pada   umumnya   relatif 

sederhana, hal ini disebabkan pada akar tidak terdapat organ tambahan, misalnya daun, 

bunga, dan buah,   sehingga  pada akar tidak dijumpai  adanya buku dan ruas. Dengan 

demikian   tampak  bahwa  jaringan   akar  mempunyai   sedikit  perbedaan   antara  akar 

tumbuhan jenis yang satu dengan akar tumbuhan jenis yang lain. Tiga sistem jaringan 

pada akar secara jelas dapat dilihat perbedaannya pada gambar 01. Epidermis atau 

sistem jaringan dermal, korteks atau sistem jaringan dasar, dan jaringan pembuluh 

atau sistem jaringan pembuluh  dapat terlihat secara jelas. Jaringan pembuluh  pada 
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sebagian  besar akar merupakan  jaringan  yang berbentuk  silinder  yang kompak,  

tetapi pada beberapa jenis tumbuhan, jaringan pembuluh membentuk tabung yang 

bagian tengahnya terisi jaringan parenkim yang disebut dengan empulur. Yang 

termasuk  jaringan primer atau struktur primer pada akar ialah epidermis; 

parenkim korteks; eksodermis;  endodermis; perisikel; silem primer dan floem 

primer. 

 

a. Epidermis 

Pada umumnya terdiri dari satu lapis sel-sel parenkimatik. Bentuk selnya panjang 

dengan susunan yang rapat dengan dinding yang tipis tanpa lapisan kutikula atau dengan 

lapisan  kutikula  yang tipis. Pada tumbuhan  yang termasuk  herba perennis  merupakan 

jaringan permanen sebagai pelindung dan berdinding tebal . Pada keluarga Orchidaceae 

dan Araceae yang epifit, sel-sel epidermis berkembang menjadi jaringan yang berlapis-

lapis  yang  disebut  velamen.  Jaringan  ini  merupakan lapisan sel-sel yang mati, kompak 

dengan dinding sel yang tebal. Pada waktu musim kemarau sel-sel tersebut berisi udara 

dan pada waktu musim penghujan sel-sel velamen terisi oleh air. Oleh karena sifat-sifat 

tersebut, maka velamen dianggap sebagai jaringan penyerap,  tetapi  beberapa  studi  

fisiologi  menunjukkan  peran  protektif  yang  bersifat mekanik dan mengurangi 

hilangnya air melalui korteks. 

Pada  akar  muda,  terdapat  rambut-rambut  akar  yang  merupakan  pembentangan 

dinding sel epidermis dengan tujuan untuk memperluas permukaan bidang penyerapan. 

Rambut   akar   banyak   tumbuh   pada   daerah   di mana silem sebagian mengalami 

pendewasaan. Rambut-rambut akar berkembang dari sel-sel protodermal, mempunyai 

dinding terdiri selulosa dan pektin, tipis agar supaya dapat diterobos oleh ion. Karena 

kegiatan  penyerapan  oleh  rambut  akar  terjadi  terus  menerus,  sehingga  rambut  akar 

berumur pendek. Selanjutnya digantikan oleh rambut akar yang baru. 

Epidermis batang sebagian besar tersusun atas sel hidup yang memiliki aktivitas 

mitosis cukup tinggi. Epidermis batang juga dilengkapi kutikula, stomata (pada batang 

yang berfotosintesis), trikoma glandular maupun non glandular, dan adakalanya memiliki 

lapisan hipodermis (hasil pembelahan epidermis). 

 

b. Korteks 

Jaringan  ini terletak  di bawah  epidermis,  tersusun  oleh  sel-sel  parenkim,  tetapi 

mungkin juga berkembang menjadi sklerenkim atau menjadi kolenkim. Pada tumbuhan 

Monokotil  terdiri dari sel-sel parenkim  dan sklerenkim.  Pada umumnya  korteks  tidak 

mengandung  kloroplas,  kecuali  pada  beberapa  akar  tumbuhan  air  dan  akar  muda 

tumbuhan   epifit   mempunyai   kloroplas   yang   berfungsi   untuk   fotosintesis.   Sel-sel 

penyusun parenkim korteks mempunyai ciri khas yaitu adanya rongga-rongga yang besar 
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atau ruang antar sel (ras), disebut lakuna sebagai imbangan terhadap lingkungan yang 

kekurangan  udara.  Ruang  antar  sel ada yang  membentuk  saluran  udara  yang  

disebut aerenkim. Bagi tumbuhan yang tumbuh pada lingkungan yang tergenang atau 

ventilasi tanahnya jelek, aerenkimnya makin besar atau makin banyak. Aerenkim bisa 

terbentuk melalui peristiwa sizogen, bila dinding sel-selnya saling berjauhan, lisigen, bila 

dinding- dinding  selnya  larut,  dan  reksigen,  bila  dinding-dinding  selnya  robek.  Dapat  

pula merupakan  gabungan  dari  dua  peristiwa  tersebut,  yaitu  sizolisigen,  bila  mula-

mula dinding sel-selnya saling berjauhan, kemudian diikuti dengan larutnya dinding-

dinding sel tersebut. Pada tumbuhan tertentu, lapisan terdalam dari korteks dapat 

berdiferensiasi menjadi endodermis dan satu atau dua lapis dibawah epidermis menjadi 

eksodermis.  

Pada batang dengan bentuk beralur bersegi, seringkali daerah tepi korteks dilengkapi 

dengan kolenkim yang membentuk silinder atau bergerombol pada bagian rusuk batang. 

Batang yang tampak berwarna hijau umumnya dilengkapi dengan klorenkim (parenkim 

untuk fotosintesis). Beberapa tanaman yang daunnya tereduksi, misal tanaman kaktus, 

fungsi fotosintesis daun diambil alih oleh batang. Selain kolenkim, batang juga dilengkapi 

jaringan penguat lainnya yaitu sklerenkim, khususnya pada tanaman monokotil. 

 

c. Endodermis (pada akar) 

Jaringan  ini  tumbuh  dengan  sempurna  pada  akar,  ditandai  dengan  adanya  pita 

kaspari pada dinding radial dan tangensialnya.  Pita kaspari ini merupakan  bagian dari 

dinding   primer   sel   endodermis.   Fungsi   endodermis   adalah   sebagai   barrier   atau 

penghambat  gerakan  substansi  melintasi  dinding,  mencegah  transpor  secara  

apoplas, namun selama fase pertumbuhannya, air masih dapat menerobos endodermis, 

karena sel- selnya  berada  pada berbagai  fase, tidak semuanya  sudah  mengalami  

penebalan.  Pada tumbuhan Monokotil endodermis seringkali ditemukan adanya 

penebalan tersier seperti yang   tampak   pada   gambar   3   dan   4,   sedangkan   pada   

tumbuhan   Dikotil   dan Gymnospermae  penebalan  dinding  endodermis  tidak  ada 

atau  jarang  sekali  dijumpai. Pada umumnya pada tumbuhan Dikotil, endodermis 

dengan korteks segera terpisah oleh suatu lapisan gabus perikambial  akibat adanya 

pertumbuhan  sekunder.  Awal perkembangan endodermis ditandai dengan adanya pita 

kaspari pada dinding antiklinal. Berikutnya terjadi penebalan lapisan suberin pada 

seluruh permukaan dalam endodermis dan akhirnya lapisan suberin dilapisi oleh lapisan 

selulosa yang kadang-kadang berlignin. 

  

d. Eksodermis (pada akar) 

Merupakan lapisan subepidermis dari korteks akar. Lapisan ini mengalami 

diferensiasi dengan adanya suberin pada dinding sel-selnya dan merupakan jaringan 
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pelindung. Eksodermis mungkin juga memiliki pita kaspari, tetapi lebih umum 

dideskripsikan sebagai lapisan suberin yang dilapisi oleh selulosa yang   tebal. Eksodermis  

sesungguhnys  dapat  ditemukan  pada  akar  maupun  batang  dan  dikenal dengan nama 

hipodermis. Eksodermis menyerupai endodermis  dalam hal struktur dan susunan kimia, 

karena pada jaringan tersebut terdapat proses suberisasi dan mempunyai semacam pita 

kaspari yang dikenal sebagai lamela suberin. 

Sel-sel eksodermis menyerupai gabus yang berasal dari felogen, bedanya ialah sel- 

sel eksodermis tersebut masih mengandung protoplas dan mungkin mempunyai dinding 

yang  tebal.  Eksodermis  pada  umumnya  terdapat  pada  akar dari  tumbuhan 

Gymnospermae maupun Angiospermae. Tebal  eksodermis  bervariasi  mulai  dari  satu 

lapis sampai beberapa lapis sel dan kadang-kadang diikuti oleh skelerenkim pada bagian 

korteks. 

 

e. Perisikel atau Perikambium (pada akar) 

Pada akar muda perisikel terdiri dari perenkim dengan dinding yang tipis. Pada 

tumbuhan  Gymnospermae  dan  Angiospermae,  perisikel  mempunyai  aktifitas 

meristematis membentuk cabang akar. Pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan 

sekunder,  kebanyakan  pada  Dikotil,  kambium  gabus  akar  atau  felogen  berasal  dari 

perisikel.  Pada tumbuhan  Monokotil,  perisikel  mengalami  sklerifikasi. Tebal perisikel 

pada tumbuhan Dikotil maupun Monokotil dapat mencapai beberapa lapis, tetapi pada 

umumnya terdiri dari satu lapis. 

 

f. Silinder pembuluh 

Tersusun oleh jaringan vaskuler, berada di sebelah dalam endodermis, disebut pula 

stele. Sel-sel paling luar yang mengelilinginya bersifat parenkimatik dan biasanya setebal 

satu sel saja dinamakan  perisikel, suatu jaringan permanen,  namun suatu ketika dapat 

berubah sifat menjadi meristematik kembali. Oleh karena itu, perisikel disebut juga 

perikambium. Pada akar yang masih muda, perisikel tersusun oleh sel-sel parenkimatik 

yang berdinding primer, tetapi makin tua akar, sel-sel perisikel dindingnya mengalami 

penebalan  sekunder.  Perisikel  memiliki  beberapa  peran  penting.  Pada  sebagian  

besar tumbuhan  berbiji, akar lateral tumbuh dari perisikel.  Pada tumbuhan  yang 

mengalami pertumbuhan sekunder, perisikel menyumbang kambium vaskuler dan secara 

umum akan menjadi kambium gabus yang pertama. Perisikel seringkali mengalami  

proliferasi, sehingga membentuk beberapa lapis perisikel. 

Pada bagian tengah dari silinder pembuluh adalah suatu massa inti yang kompak, 

terdiri dari silem primer dan floem primer yang tersusun berganti-ganti menurut jari-jari. 

Dengan demikian berkas pengangkut pada akar dinamakan ikatan pembuluh yang radial. 

Silinder pembuluh tersusun oleh jaringan yang kompleks yang membentuk suatu sistem 
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yaitu sistem pengangkut.  Sistem ini terdiri dari silem dan floem yang letaknya secara 

radial di bagian tengah dari silinder pembuluh. Jika bagian tengah tidak terisi jaringan 

pengangkut,  maka  bagian  tengah  diisi  olah  jaringan  parenkim  yang  disebut  

empulur. Silem  pada  akar  termasuk  silem  yang  eksarch,  artinya  elemen-elemen  

silem  menjadi dewasa  ke  arah  sentripetal,  sehingga  protosilem  terletak  mendekati  

bagian  tepi  atau perifer dari silinder pembuluh, sedangkan metasilem letaknya di bagian 

dalam dari protosilem. Demikian juga  halnya  dengan  floem,  protofloem  terletak  

mendekati  arah perifer dari silinder pembuluh, sedangkan metafloem letaknya di bagian 

sebelah dalam dari protofloem. Silem primer terproyeksi keluar membentuk bubungan 

ke arah perisikel dan  di  antara  dua  bubungan  terdapat  floem  primer.  Jumlah 

bubungan silem primer bervariasi dari satu jenis tumbuhan ke jenis lainnya, kadang-

kadang juga bervarisai sepanjang poros akar. Jika pada akar hanya terdapat satu silem 

dan satu floem, disebut monarch,  misalnya  banyak  dijumpai  pada  tumbuhan  

Selaginella  dan  akar  kecil  pada suku Araucariaceae;  jika  pada  akar  terdapat  dua  

bubungan,  maka  disebut  diarch, misalnya   pada   tumbuhan   dari   suku Cruciferae, 

umbelliferae, Caryophyllaceae, Compositae dan Chenopodiaceae; jika tiga bubungan, 

disebut triarch; jika empat disebut tetarch;  jika  lima  disebut  pentarch,  misalnya  pada  

akar  Ricinus  communis;  dan  jika banyak jumlahnya, disebut polyarch dan banyak 

dijumpai pada tumbuhan monokotil pada umumnya, seperti yang tampak pada gambar 

1. 

 
Gambar 1. Perbedaan pola yang dibentuk oleh silem primer pada irisan melintang 

akar. Tampak posisi akar lateral berkaitan dengan silem dan floem akar 
utama. Pola A–C merupakan ciri khas dikotil; sedangkan pola D terdapat 
pada beberapa monokotil (dari Esau). 

 

Xilem dan floem pada batang tersusun pada jari-jari atau radius yang sama, biasanya 

floem terletak di sebelah luar xilem. Susunan ini dikenal dengan berkas pembuluh 

kolateral. Berkas pembuluh yang memiliki dua buah floem, floem internal dan floem 

eksternal dikenal dengan berkas pembuluh bikolateral.  Pada batang sebagian monokotil 

memiliki berkas pembuluh kolateral, tetapi tidak tersusun dalam silinder dan tersebar 
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pada seluruh jaringan dasar. 

 

g. Tudung akar atau kaliptra  

Merupakan  struktur protektif terhadap meristem apikal akar dan membantu akar 

untuk tumbuh menembus tanah. Tudung akar tersusun oleh sel-sel hidup dan sering 

mengandung  tepung.  Dinding  perifer  tudung  akar  sering  tampak  selalu  berlendir  

dan lunak,  karena  adanya  substansi  pektin.  Hal  ini  diduga  untuk  mempermudah     

akar menembus tanah. Tudung akar dipengaruhi oleh lingkungan akar itu sendiri. Bila 

akar yang  secara  normal  tumbuh  dalam  tanah  kemudian  ditumbuhkan  dalam  

medium  air, maka tudung akar tidak akan terbentuk. 

 

3. Struktur sekunder 

Mekanisme perkembangan skunder antara akar dan batang hampir sama. Struktur 

sekunder pada akar adalah hasil dari pertumbuhan sekunder yang meliputi pementukan  

jaringan  pembuluh  sekunder  oleh  kambium  vaskuler  dan  periderm oleh felogen. 

Pertumbuhan sekunder adalah ciri khas untuk tumbuhan   dikotil dan gymnospermae. 

Kambium vaskuler dihasilkan oleh sel-sel prokambium yang tetap tidak berdiferensiasi 

dan letaknya di antara silem primer dan floem primer. Pada awalnya kambium vaskuler 

berbentuk pita atau garis yang tergantung  pada tipe akarnya.  Pada akar tipe diarkh 

terdapat dua garis kambium vaskuler, pada akar tipe triarkh terdapat tiga garis  kambium  

vaskuler  dan  selanjutnya.  Dengan  demikian  sel-sel  perisikel  yang letaknya  di sebelah  

luar kutub  silem  juga  menjadi  aktif  seperti  halnya  kambium  dan selanjutnya 

kambium secara utuh melingkari inti silem. Pada wal pertumbuhannya, kambium 

mempunyai pola yang sama dengan silem, dalam penampang melintang akan tampak 

lonjong untuk akar bertipe diarkh, segitaga untuk akar bertipe triarkh dan sebagainya.  

Kambium  yang  terletak  pada  permukaan  dalam  floem  akan  memulai fungsinya  lebih 

awal daripada kambium bagian perisikel.  Dengan pembentukan  silem sekunder  yang 

arahnya  berlawanan  dengan  floem,  maka kambium  akan terdorong  ke luar, sehingga 

akan tampak seperti lingkaran bila dilihat dari penampang melintangnya. 

Kambium  menghasilkan   sel-sel  silem  dan  floem  dengan  pembelahan   secara 

periklinal   dan   akan   menambah   diameter   kelilingnya   dengan   pembelahan   secara 

antiklinal.  Kambium  akan menghasilkan   elemen-elemen  pengangkutan  bersama-sama 

dengan sel-sel lain   yang menjadi bagian dari jarinagan  pengangkut  silem dan floem. 

Periderm   dibentuk   sebagai   kelanjutan    pertumbuhan    sekunder.   Sel-sel   perisikel 

mengalami pembelahan baik secara periklinal maupun antiklinal. Pembelahan secara 

menyebabkan  penambahan  jumlah  lapisan  persikel  ke arah  radial.  Dengan  

kombinasi penambahan tebal dinding jaringan pengangkut dan perisikel mendorong 

korteks ke arah luar.   Korteks tidak dapat mengimbangi penambahan diameter keliling, 
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akibatnya akan hancur   sehingga   bersama-sama   dengan   endodermis   dan   

epidermis,   korteks   akan terkelupas. Felogen muncul dari bagian luar perisikel dan 

membentuk felem ke arah luar dan ke arah dalam membentuk feloderm. Pada akar 

tumbuhan yang tidak memliliki kambium, misalnya pada kebanyakan tumbuhan  

Monokotil,  tidak dijumpai adanya struktur sekunder, kecuali pada beberapa genera 

tumbuhan  Monokotil,  misalnya Dracaena,  Agave, dan Aloe. Struktur  sekunder banyak   

sekali   dijumpai   pada  tumbuhan   yang   memiliki   kambium,   misalnya   pada 

kebanyakan   tumbuhan   dikotil.  Struktur  sekunder,  baik  pada  batang  maupun  akar 

dihasilkan oleh meristem sekunder, yaitu kambium. Oleh karena itu jaringan sekunder 

hanya meliputi beberapa jaringan sebagai berikut: 

a. Jaringan pengangkut 

Penebalan sekunder terbatas dapat dijumpai pada tumbuhan Dikotil, misalnya 

Ranunculus  seperti  yang  tampak  pada  Gambar 2. Pada  gambar  tersebut  ditunjukkan 

bagian tengah dari akar, tampak elemen floem dan elemen silem yang pertama mulai 

menjadi dewasa. Floem yang paling luar dari masing-masing kutub floem adalah 

protofloem, sedangkan metafloem terletak di sebelah dalamnya. Di daerah silem, bagian 

paling kecil yang terluar adalah protosilem.  Satu lapis perisikel tampak diluar elemen 

pengangkutan dan dikelilingi oleh satu lapis endodermis dengan pita kasparinya. Bagian 

tengah dari metasilem  tidak mempunyai  dinding sekunder,  tetapi mengalami 

pembentangan. Pada Gambar 2C tampak adanya semua elemen floem primer yang 

terdiri dari pembuluh  tapis  yang  berintik-bintik  dan  sel pengiring.  Beberapa  kambium  

yang terpisah-pisah,  yang  merupakan  pemula  dari  pertumbuhan  sekunder  terjadi  

pada  sisi dalam dari kelompok  floem. Elemen  metasilem  mempunyai  dinding  yang 

tebal. Pada Gambar  2D  menggambarkan  bagian  tengah  akar  dengan  jaringan  primer  

yang  mulai menjadi dewasa. Kambium membelah membentuk sel-sel baru di antara 

floem dan silem. Beberapa di antaranya berdiferensiasi membentuk elemen trakea 

sekunder (tebal hitam), sedangkan yang lain menjadi jaringan parenkimatik. Sel-sel 

perisikel di luar kutub silem mengalami penebalan. Endodermis dindingnya mengalami 

penebalan. 
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Gambar 2.  Diferensiasi jaringan pengangkut pada  akar  Ranunculus yang  gertipe 

tetrakh. Irisan  A, menggambarkan irisan secara menyeluruh dalam 
keadaan masak. B-D, adalah gambar terinci dari silinder pengangkut 
dan kaitannya dengan lapisan kortikal dalam tiga tahap 
perkembangan (dari Esau). 

 
Akar dari kebanyakan tumbuhan dikotil dan Gymnospermae memperlihatkan 

pertumbuhan  sekunder,  karena  di dalam parenkim  yang  terdapat  di antara  floem  

dan silem membentuk kambium, demikian pula dalam perikambium yang berhadapan 

dengan silem. Dengan demikian jaringan kambium tersebut pada penampang melintang 

dari akar tipe diarch akan merupakan suatu elips, sedangkan pada akar tipe tetrakh dan 

poliarkh akan kelihatan seperti bintang. Kambium pada bagian yang berlekuk akan lebih 

banyak menghasilkan  sel-sel  baru sehingga  kambium  tersebut  membulat  dan 

akhirnya  semua floem terdapat di sebelah luar lingkaran kambium. Pada akar yang 

besar, sifat radial dari berkas ikatan pembuluh masih dapat dilihat dari bagian kayu yang 
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primer, lagipula lingkaran kambium tidak benar-benar bulat, tetapi sering kali kelihatan 

berkelok-kelok atau berombak. 

 

b. Periderm 

Lapisan gabus pada akar dari tumbuhan yang berkayu cepat terbentuk dan biasanya 

dimulai  dari perikambium.  Dengan  terbentuknya  lapisan  gabus tersebut,  sesuatu  

yang berada diluarnya menjadi terpisah dan segera mati. Permukaan luar dari akar 

kemudian berupa kulit gabus yang tipis dan licin, misalnya pada akar lobak atau 

Raphanus sativus dan wortel atau Daucus carrota. Periderm yang berupa kerak atau 

ritidoma baru dibentuk kemudian di dalam floem sekunder. Kerak inipun segera busuk. 

Bagian-bagian akar yang tidak  berada  dalam  tanah  mempunyai  jaringan  gabus  yang  

sifatnya  serupa  dengan jaringan gabus pada batang. 

 

c. Akar cabang 

Akar  mengeluarkan   cabang-cabang   berupa  akar  pula,  sehingga   tidak  hanya 

permukaan   penyerapan   saja  yang  diperluas,   tetapi  juga  daerah  yang  memberikan 

makanan  dan air kepada tumbuhan  menjadi  bertambah  luas. Tumbuhnya  akar cabang 

adalah bersifat akropetal, artinya makin muda letaknya makin dekat dengan titik 

tumbuh. Akar cabang biasnya keluar dari bagian yang agak jauh dari titik tumbuh, jadi 

sel-selnya telah  menjadi  dewasa.  Calon  akar  terdapat  pada  jaringan  yang  dalam  dan  

cukup mendapat  perlindungan   dari  jaringan-jaringan   lainnya.  Oleh  karena  itu  calon  

akar tersebut  bersifat  endogen,  artinya  tidak  berasal  dari  suatu  sel  yang  berada  di  

tepi, melainkan dari suatu sel yang letaknya lebih dalam. Pada spermatophyta,  akar 

cabang dibentuk  oleh  perikambium   atau  perisikel,  sedangkan   pada  beberapa  

Pteridophyta dibentuk oleh endodermis. Akar cabang harus menembus korteks dan pada 

waktu keluar mendesak jaringan-jaringan yang ada didekatnya. Proses terbentuknya akar 

cabang. 

Bagi akar   bertipe  tetrakh  atau poliarkh,  calon akar cabang  berhadapan  dengan 

silem, sehingga akar cabang tampak berderet-deret  dan deretan tersebut sesuai dengan 

jumlah silem pada akar. Pada akar yang bertipe diarkh, calon akar  terdapat   diantara   

kutub  floem  dan  kutub  silem.  Sedangkan   pada  tumbuhan monokotil terdapat di 

muka floem. 
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Gambar 3. Penampang membujur akar muda wortel. A, pembelahan secara periklinal 

pada perisikel mengawali terbentuknya primordium akar.  B dan C, 

endodermis membelah secar antiklinal dan tumbuh selaras dengan 

primordium akar. C, parenkim korteks didepan primordium tertekan (dari 

Fahn). 

 

Sebagai perkecualian, ada beberapa tumbuhan yang akar cabangnya dibentuk pada 

bagian akar yang meristematis dan letaknya tidak endogen, tetapi eksogen, artinya akar 

cabang  dibentuk  oleh suatu sel yang letaknya  agak di luar, misalnya  Selaginella  dan 

Equisetum. Akar cabang tersebut mempunyai susunan anatomis yang sama dengan akar 

induknya.  Silem dan floem akar cabang  bersambungan  dengan  silem dan floem akar 

induknya seperti halnya pada Gambar 4. 

 
Gambar 4.  Penampang membujur perkembangan akar cabang pada wortel. A, 

menunjukkan adanya sambungan silem antara silem akar cabang dengan 

silem akar induk dan  B, floem akar cabang dengan floem akar induk (dari 

Fahn). 
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Struktur Anatomi Daun 

Bila daun dibuat irisan  secara  melintang,  kemudian  diamati  dibawah  mikroskop 

maka dari permukaan atas sampai permukaan bawah secara berturut-turut dapat 

dijumpai berbagai macam jaringan atau system jaringan penyusun struktur daun. 

 

1.   Epidermis dan derivatnya 

Epidermis daun terdapat di permukaan atas maupun permukaan bawah sebagai hasil 

pembelahan secara periklinal dari meristem marginal daun pada masa perkembangannya.  

Pada umumnya epidermis daun terdiri dari satu lapis, tetapi ada juga yang terdiri dari 

beberapa  lapis sel epidermis  misalnya  pada daun Ficus dan Nerium, bahkan pada daun 

Peperomia mempunyai lapisan epidermis atas yang sangat tebal, sehingga melebihi 

ketebalan bagian mesofilnya. Jumlah   lapisan   epidermis atas  pada  umumnya   lebih  

banyak   daripada   lapisan epidermis bawah. 

Dinding   sel  epidermis   mengalami   penebalan   yang   tidak   merata.   Dinding   sel 

epidermis yang menghadap keluar pada umum mempunyai dinding yang lebih tebal 

daripada  dinding  sel epidermis  yang menghadap  ke dalam.  Penebalan  dinding  sel 

epidermis dapat terdiri dari bahan lignin, kutin, maupun lilin. Penebalan dinding sel 

epidermis  bagian  luar  tergantung  pada  jenis  tumbuhan  dan  terutama  lingkungan 

tempat tumbuhan tersebut hidup. Daun tumbuhan yang hidupnya tenggelam di dalam air, 

mempunyai  dinding  sel epidermis  yang tipis dengan  penebalan  kutikula  yang tipis pula, 

sedangkan daun tumbuhan yang hidup pada lingkungan cenderung kekurangan  air,  

mempunyai  dinding  sel  epidermis  yang  tebal  dengan  penebalan kutikula yang tebal 

pula. Pada epidermis daun, selain tersusun oleh sel-sel epidermis juga tersusun oleh 

derivat-derivatnya,  misalnya stomata, trikomata, dan modifikasi dari epidermis, 

misalnya litokis, sel-sel kipas yang berfungsi untuk menggulung daun pada Poaceae. 

Stomata,  merupakan  derivat  epidermis,  terdapat  pada permukaan  atas, 

permukaan bawah, atau pada kedua permukaan daun. Daun yang memiliki stomata pada 

kedua permukaannya  disebut daun yang amfistomatik,  daun yang memiliki  stomata 

pada permukaan  atas  saja  disebut  epistomatik,  sedangkan  daun  yang  memiliki  

stomata pada permukaan bawah saja disebut hipostomatik. Pada daun tumbuhan yang 

hidup pada lingkungan kekurangan air (xerofit), stomata terdapat atau tersembunyi 

dalam suatu ruang substomata pada permukaan daun. Stomata yang letaknya 

tersembunyi disebut dengan stomata yang kriptopor, sedangkan stomata yang terdapat 

pada permukaan atau sejajar dengan letak epidermis daun disebut stomata yang 

paneropor. 

Trikomata, merupakan derivat epidermis yang berupa rambut-rambut. Terdapat 

pada pada seluruh permukaan  daun. Fungsi trikoma  sebagai  pelindung  maupun  

sebagai kelenjar. Trikoma juga terdapat ruang substomata dan berfungsi untuk 
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mengurangi laju transpirasi, misalnya terdapat pada Nerium. 

Modifikasi epidermis,   sel litokis   merupakan modifikasi epidermis, berupa sel 

epidermis terutama sel apidermis pada permukaan atas daun yang berisi sistolit yaitu 

kristal CaCO3     dengan bentuk yang tidak teratur dan dapat mengisi seluruh ruangan sel 

epidermis. Bentuk modifikasi epidermis lain adalah sel-sel kipas, berupa sederet sel-sel 

yang berukuran lebih besar daripada ukuran sel epidermis disekitarnya, berdinding tipis 

dan berfungsi untuk menggulung daun apabila dalam kondisi lingkungan yang panas dan 

kering.  

 

2.   Mesofil 

Merupakan daerah diantara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil daun 

pada umum diisi oleh jaringan parenkim atau parenkimatik yang berasal dari hasil 

pembelahan meristem submarginal baik secara periklinal maupun antiklinal. Jaringan 

yang mengisi mesofil, sel-selnya mengandung kloroplas, sehingga pada bagian inilah 

fungsi fotosintetik dari daun dapat terlaksana. Di samping jaringan parenkim, pada 

mesofil juga terdapat berkas pengangkut daun. Pada tumbuhan tertentu, jaringan 

parenkim  tidak mengalami  diferensiasi  sehingga  mesofil  terisi oleh jaringan  dasar 

yang bentuknya seragam dan berdinding tipis, misalnya terdapat pada daun rumput- 

rumputan dan beberapa daun tumbuhan dikotil. Pada daun Dcotyledoneae pada 

umumnya jaringan dasar mesofil mengalami diferensiasi menjadi jaringan tiang atau 

parenkim palisade dan jaringan bunga karang atau parenkim sponsa.  

Parenkim  palisade  atau  jaringan  tiang.  Jaringan  tiang  pada umumnya  tersusun 

oleh sel-sel berbentuk batang, letaknya berderet-deret rapat tanpa ruang antar sel. Sel- 

sel penyusun parenkim palisade mengandung kloroplas, sehingga jaringan parenkim 

palisade berfungsi sebagai jaringan fotosintetik. Parenkim palisade pada daun dikotil 

pada  umumnya  tersusun  atas  satu  lapis  dan  terdapat  pada  permukaan  atas  daun. 

Namun   pada  daun  Nerium   parenkim   palisade   tersusun   lebih  dari  satu  lapis. 

Berdasarkan  letak  parenkim  palisade,  daun  dapat  dibedakan  antara  daun  yang 

memiliki lapisan parenkim palisade hanya pada permukaan atas saja, disebut daun 

bifasial atau dorsiventral dan daun yang mempunyai lapisan parenkim palisade pada 

kedua permukaan daun, disebut daun equifasial atau isolateral (lihat gamb. 28). Di 

samping   daun  dengan   tipe  bifasial   dan  equifasial,   juga  ditemukan   daun  tipe 

konsentris yang mempunyai parenkim palisade yang letaknya mengelilingi berkas 

pengangkut  daun,  terutama  pada  daun  bentuk  jarum,  misalnya  pada  Pinus. 

Parenkim  sponsa atau jaringan  bunga karang.  Jaringan  bunga karang tersusun oleh 

sel-sel parenkimatik  yang bentuknya dan susunannya  tidak teratur. Hubungan antara 

sel yang satu dengan sel yang lain longgar, sehingga membentuk ruang-ruang yang berisi 

udara sebagai bahan pertukaran  gas dalam rangka fotosintesis  maupun respirasi.   Sel-
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sel   penyusun   parenkim   sponsa   mengandung   kloroplas   dan  pada umumnya 

terdapat pada bagian bawah mesofil. Ruangan-ruangan  yang terbentuk di antara  sel-sel  

penyusun  jaringan  sponsa  pada  umumnya  berhubungan  langsung dengan stomata. 

Berkas pengangkut daun. Mesofil daun ditembus sejumlah berkas pengangkut atau 

vena   yang   merupakan   kelanjutan   dari   sistem   pengangkut   pada   batang.   Pada 

tumbuhan Dikotil, vena bercabang-cabang membentuk suatu pola percabangan. Vena 

kecil merupakan percabangan dari vena yang lebih besar. Pola percabangan demikian 

dikenal dengan pola seperti jala atau  netted venation (gambar 30). Sering kali vena yang  

paling  besar  memanjang  sepanjang  sumbu  daun  sebagai  vena  tengah,  dan bersama-

sama  dengan  jaringan  dasar  membentuk  ibu tulng daun. Berbeda  dengan daun  

Monokotil,  vena  mempunyai  ukuran  yang  hampir  sama  dan tersusun  secara sejajar. 

Oleh karena itu, susunan vena pada daun monokotil dikenal pola paralel atau paralel 

venation. 

Struktur  berkas  pengangkut  daun.  Sebagaimana  halnya  struktur  berkas 

pengangkut pada batang, maka berkas pengangkut pada daunpun mempunyai 

persamaan. Berkas engangkut pada daun tersusun oleh jaringan komplek, yaitu silem 

dan  floem.  Masing-masing  mempunyai  komponen  atau  unsur  sama  dengan  unsur 

silem dan floem pada batang.  Suatu hal yang membedakan berkas pengangkut daun 

terhadap  berkas  pengangkut  batang  ialah letak silem.  Pada daun letak silem pada 

permukaan  adaksial  daun  atau  di    atas  floem,    sedangkan  pada  batang  terletak 

disebelah dalam atau di bawah floem. Selain unsur utama, berkas pengangkut pada daun 

juga dilengkapi dengan jaringan penguat berupa kolenkim. Pada daun tumbuhan 

tertentu, misalnya pada jagung atau pada tumbuhan C-4 pada umumnya, berkas 

pengangkut diselubungi oleh sel-sel yang bersifat parenkimatik, yang dikenal dengan 

selubung  berkas  pengangkut.  Struktur  daun  yang  demikian  disebut  juga  dengan 

Kranz Anatomy. 

 

D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN 

Contoh indikator untuk Struktur Jaringan Tumbuhan: 

1. Diberikan gambar jaringan tumbuhan yang ada di sekitar, siswa dapat mengidentifikasi 

struktur jaringan dan perannya dengan benar. 

Format penulisan: 

Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

1. Diberikan gambar jaringan tumbuhan 

yang ada di sekitar, siswa dapat 

mengidentifikasi struktur jaringan dan 

perannya dengan benar. 

Perhatikan gambar hasil sayatan melintang 

daun Pandan berikut. 
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Berdasarkan gambar tersebut, bagian yang 

ditunjuk oleh anak panah merupakan 

jaringan dengan fungsi… 

A.  jaringan parenkim, menyimpan makanan 

B. klorenkim, fotosintesis 

C. aerenkim, pertukaran gas 

D. epidermis berlapis, melindungan jaringan 

lainnya 

Penyelesaian: 

Berdasarkan contoh indikator dan soal pada tabel di atas, aspek kondisi adalah kata 

“diberikan gambar jaringan tumbuhan”, aspek audiens adalah “siswa”, aspek behavior 

adalah “dapat mengidentifikasi”, dan derajat pencapaian adalah “struktur jaringan dan 

perannya dengan benar”. Soal tersebut menunjukkan gambar struktur anatomi daun, 

bagian yang ditunjuk oleh anak panah dan berwarna hijau merupakan lapisan mesofil daun 

yang berupa jaringan parenkim untuk fotosintesis (dikenal dengan klorenkim). 

  

E. SOAL-SOAL LATIHAN 

 

INDIKATOR BUTIR SOAL 

1. Diberikan gambar 

jaringan tumbuhan, 

peserta didik mampu 

mendeskripsikan 

bagian jaringan 

tumbuhan dengan 

benar  

Berikut hasil potongan organ batang tumbuhan yang berumur 

8 tahun. 

 

 

 

 

 

Bagian yang tampak dominan pada gambar tersebut 

merupakan perkembangan dari jaringan… 

a. floem primer 

b. xilem sekunder 

c. korteks sekunder 

d. sisa-sisa empulur 
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2. Diberikan 

gambar/tabel hasil 

pengamatan tentang 

kelangsungan hidup 

organisme melalui 

reproduksi, siswa 

dapat 

membandingkan 

jenis reproduksi dua 

tanaman yang 

berbeda dengan 

benar (aplikasi) 

 

Amati kedua gambar berikut. Gambar kiri adalah tunas sukun 

dan gambar kanan tunas pegagan. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, perbedaan antara keduanya 

adalah… 

a.  gambar kiri berasal dari tunas akar sedangkan gambar 

kanan tunas batang 

b. gambar kiri berasal dari tunas batang menjalar dalam 

tanah sedangkan gambar kanan tunas batang menjalar di 

atas tanah 

c. gambar kiri berasal dari tunas hasil pencangkokan 

sedangkan gambar kanan tunas alami 

d. gambar kiri berasal dari biji yang tumbuh sedangkan 

gambar kanan dari akar yang tumbuh 

 

3. Diberikan studi kasus 

tentang jaringan 

tumbuhan, siswa 

dapat memberikan 

alternatif 

penyelesaian 

masalah 

menggunakan 

konsep jaringan 

tumbuhan secara 

tepat (penalaran) 

Supratman, siswa SMPN 1001 Surabaya, menemukan data 

unik bahwa beberapa tumbuhan perdu di jalan raya yang 

padat kendaraan ada yang mengalami kerusakan dan 

beberapa lainnya tetap normal. Setelah diamati, tanaman 

yang rusak tersebut mengalami kerusakan jaringan terutama 

berkas pembuluh xilemnya namun perdu yang normal tidak 

berubah bentuk xilemnya. Jika faktanya polusi kendaraan 

bermotor berbahaya bagi kesehatan manusia, apa solusi yang 

tepat untuk mengurangi jumlah polutan tersebut? 

a. menanam perdu yang mudah rusak sebagai bioindikator 

tingginya polusi melalui pengamatan xilemnya 

b. mengurangi jumlah kendaraan bermotor karena tanaman 

banyak yang terganggu xilemnya 

c. menanam perdu yang tetap normal sebagai 

bioakumulator polutan gas kendaraan bermotor 

d. menanam kembali perdu yang rusak agar tidak punah 

(tindakan konservasi) 
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F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL 

Berdasarkan SKL materi Struktur dan Jaringan Tumbuhan yang dicantumkan pada bagian 

Pengantar di atas, rumuskan indikator dan kembangkan butir soal untuk mengukur 

indikator tersebut.  
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