
GERAK PADA TUMBUHAN    

       

 

 

Pendahuluan 

 
Gerak merupakan salah satu ciri yang dimiliki makhluk hidup .Gerak 

dapat berupa perpindahan tempat atau perubahan bentuk tubuh.Gerak 

pada tumbuhan disebabkan karena rangsangan yang diterima oleh 

plasmodemata. 

 

Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1.Gerak Endonom 

2.Gerak Etionom 

 

1. Gerak Endonom 

Gerak Endonom merupakan gerak yang tidak dipengaruhi olaeh faktor 

luar 

Contoh  

• a.Gerakan protoplasma pada sel sel daun Hidrilla 

• b.Gerak Kromosom saat membelah  

• c.Gerak merekahnya kulit polong polongan yang kering  

• d.Gerak membukanya gigiperistom p 

 

 

 



2. Gerak Etionom 

Gerak ini terjadi karena adanya rangsangan dari luar seperti suhu 

cahaya gravitasi,sentuhan maupun tiupan angin.Gerak Etionom dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

a.Gerak Tropisme 

b.Gerak Nasti 

c.Gerak Taksis 

 

a) Gerak Tropisme 

Tropisme merupakan gerak tumbuhan yang berupa pelengkungan organ 

tumbuhan menjauhi atau mendekati rangsangan.Gerak ini dibagi menjadi 3 

yaitu  

 Fototropisme (rangsangan cahaya) 

contoh:membengkoknya tumbuhan ke arah sinar matahari 

 Geotropisme( rangsangan gravitasi bumi) 

contoh:Gewrak akar tumbuhan  

 Tigmotropisme( rangsangan sentuhan ) 

contoh:gerak membelit ujubg batang    

 

b) Gerak Nasti 

Merupakan gerak  yang dipengaruhi rangsangan dari luar tetapi arah gerak 

tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan.gerak ini dibagi menjadi 4 yaitu 

 Tigmonasti (rangsangan sentuhan ) 

Contoh:gerak daun putri malu 

 Niktinasti (gerak tidur tumbuhan) 

Contoh:Merunduknya daun famili Leguminosae 

 Fotonasti (rangsangan cahaya) 

contoh:mekarnya bunga pukul empat 

 Nasti Kompleks(rangsang cahaya dan unsur kimia ) 

contoh:Membuka menutupnya stomata 

 



c) Gerak Taksis 

Gerak yang terjadi karena rangsangan dari luar dan arah gerak 

ditentukan oleh arah rangsangan.gerak ini dibedakan menjadi 2 yaitu: 

 Kemotaksis (rangsanga zat Kimia) 

contoh:Gerak lumut saat terjadi fertilisasi 

 Fototaksis (rangsangan cahaya ) 

Contoh :Euglena bergerak menuju cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAT INDRA  

 

A. Indra Penglihat(Mata) 

Mata merupakan indera penglihat.Kita memiliki sepasang mata 

yang erbentuk seperti bola. Bola mata bergaris tengah kurang lebih 

dua setengah centimeter.  

1. Bagian – bagian Mata 

a. Selaput bening(kornea) 

Selaput ini berfungsi untuk meneruskan cahaya yang 

masuk ke mata. 

b. Selaput pelangi 

Seaput pelangi terletak ditengah – tengah bola mata. 

Bagian ini berufngsi untuk memberikan warna pada 

mata 

c. Lensa 

Lensa terletak di tengah – tengah bola 

mata,dibelakang anak mata(pupil dan selaput 

pelangi) 

d. Badan bening 

Bagian mata ini terletak di belakang lensa dan 

berfungsi  untuk meneruskan cahaya yang telah 

melewati lensa untuk disampaikan ke selaput jala 

mata. 

e. Selaput Jala 

Merupakan selaput yang terlatakpaling belakang dan 

menerimacahaya yang diteruskan oleh bagian mata 

di depannya 

 

 



f. Saraf Mata 

Meneruskan cahaya yang diterima  ke susunan saraf 

pusat 

 

2. Cara Kerja Mata 

Cahaya memasuki mata melalui pupil.Lensa mata 

mengarahkan cahaya sehingga benda jatuh pada 

retina.Kemudian ujung saraf penerima yang ada di retina 

menyampaikan bayangan benda itu ke otak.Setelah diproses 

di otak kita dapat melihat benda itu. 

 

 

B. Indra Pendengar(Telinga) 

Telinga merupakan indera pendengar.Kita memiliki sepasang 

telinga yang terdiri atas 3 bagian yaitu telinga luar,telinga tengah 

dan telinga dalam. 

 

1. Bagian –bagian telinga 

a. Telinga Luar 

Merupakan bagian telinga yang berguna sebagai 

penangkap getaran suara.Telinga luar terdiri dari daun 

telinga.lubang tlings dan saluran telinga luar. 

b. Telinga Tengah 

Bagian ini terdiri dari selaput pendengaran ,tulang – tulang 

pendengaran dan saluran Eustachius. 

c. Telinga Dalam 

Bagian ini terdiri dari tingkap jorong dan rumah 

siput.Didalam rumah siput terdapat cairan yang akan 

bergetar bila ada bunyi 

 

 



2. Cara Kerja Telinga 

Getaran bunyi terkumpul di daun telinga.Getaran bunyi 

tersebut kemudian masuk ke dalam lubang telinga.Bila 

getaran bunyi tersebut mencapai gendang telinga maka 

gendang tersebut ikut bergetar dan menggetarkan tulang 

tulang pendengaran demikan pula cairan di rumah siput kut 

bergetar menuju ujung saraf menyampaikan rangdang 

tersebut ke otak 

 

 

C. Indra Pengecap(Lidah) 

.  

1) Bagian – bagian lidah 

 Lidah terletak didalam mulut yang merupakan indra 

pengecap.Permukaan lidah kasar karena terdapat bintil yang disebut 

papilla.Pada papilla tersebut terdapat saraf pengecap.Lidah 

merupakan otot yang tebal.Pada pangkal lidah terdapat kelenjar 

limfa dan permukaan lidah berlapiskan selapt yang ber lender.  

 

2) Cara Kerja Lidah 

Makanan dan minuan yang masuk ke dalam mulut memberi 

rangsangan ke ujung ujung saraf pengecap.Rangsangan dari 

makanan tersebut kemudian diteruskan ke otak.Dengan 

demikian kita dapa merasakan makanan atau minuman itu.  

 

 

 

 

 

 

 



D. Indra Pembau(Hidung) 

1. Bagian – bagian Hidung 

Hidung berfungsi sebagai indra pembau dan sebagai jalan 

pernapasan.Hidung merupakan pintu masuk udara pernapasan ke dalam 

tubuh. Didalam rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lender 

yang berguna menyaring udara yang kita hirup 

 

2. Cara Kerja Lidah 

Bau dari suatu zat dapat tercium jika bau tersebut sampai di 

rongga hidung.Bau menimbulkan rangsangan yang kemudian 

diterima oleh ujung – ujung saraf penciuman yang terdapat di 

hidung.Rangsangan tersebut di teruskan ke otak .Dengan 

demikian kita dapat mencium bau. 

  

E. Indra Peraba(Kulit) 

Seluruh tubuh kita terlapisi oleh kulit sebagai indra peraba dan 

pelindung tubuh.Dengan kulit dapat membedakan permukaan 

kasar,halus,benda panas maupun dingin. 

 

1. Bagian – bagian Kulit 

Terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam 

a. Lapisan Luar 

 Kulit Ari 

Berufungsi mencegah masuknya bakteri dan 

menguapnya air dari tubuh. 

 Lapisan Malphigi 

Tersusun atas sel yang aktif membelah diri.Sel 

terluar lapisan ini mati dan kemudian 

menggantikan sel kulit ari yang mengelupas 

 

 



2. Cara Kerja Kulit 

Sentuhan yang kita lakukan pada semua benda 

mengahasilkan rangsangan.Rangsangan itu diterima oleh 

reseptor kulit.Kemudian ,rangsang itu di teruskan oleh rseptor 

ke otak.Dengan demikian kita dapat meraba suatu benda.  

 

 


