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STRUKTUR  DAN FUNGSI TUMBUHAN 

 

 

 

 

1. Dengan membaca dan mengamati gambar, Ananda dapat menganalisis hubungan 

struktur dan fungsi jaringan penyusun akar pada tumbuhan. 

2. Dengan membaca dan mengamati gambar, Ananda dapat menganalisis hubungan 

struktur dan fungsi jaringan penyusun batang pada tumbuhan. 

3. Dengan membaca dan mengamati gambar, Ananda dapat menganalisis hubungan 

struktur dan fungsi jaringan penyusun daun pada tumbuhan. 

4. Melalui kegiatan membaca, Ananda dapat memberikan tiga contoh pemanfaatan 

teknologi yang terinspirasi struktur tumbuhan. 

5. Dengan mengerjakan tugas proyek, Ananda mampu menyajikan hasil penelusuran 

berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil 

pengamatan struktur tumbuhan dalam bentuk makalah. 

6. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring Ananda dapat mengembangkan 

sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. 

 

 

 

Ananda bisa meminta bantuan dari orang tua dan guru untuk:  

 memahami bahan ajar dari guru tentang kegiatan yang akan Ananda lakukan, 

 memahami konsep dan gambar yang ada dalam bahan ajar ini jika menemui 

kesulitan saat mempelajarinya, 

Target balajar 
 

Peran orang tua dan guru 
 



 menyiapkan media/alat, bahan dan sumber belajar yang Ananda butuhkan 

untuk kegiatan pembelajaran setiap hari, 

 menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkannya kepada guru 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan, baik secara langsung atau mengirim 

melalui link yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Belajar : 

 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang struktur dan fungsi akar. 

 

AKAR, PENYERAP MINERAL DAN AIR PADA TUMBUHAN 

 

Ingatkah Ananda apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu ciri 

makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan minuman. Manusia , 

hewan dan tumbuhan perlu energi untuk hidup. Manusia dan hewan 

mendapat energi dari makanan. Bagaimana tumbuhan memperoleh 

energi? Tumbuhan mendapat energy langsung dari matahari. Dengan 

energy sinar matahari, tumbuhan membuat makanan sendiri. Jadi, apa 

makanan tumbuhan? Makanan tumbuhan juga disebut pupuk. Pupuk 

mengandung mineral yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dengan 

baik. Tumbuhan menyerap mineral pupuk itu lewat akar. Bagaimana 

struktur dan fungsi akar?  

. 
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Ayo mulai belajar 



Struktur Jaringan Penyusun Akar Tumbuhan 

 

Organ akar terdiri dari beberapa jaringan yaitu: 

a. Epidermis 

Jika kita melakukan irisan melintang pada akar akan tampak satu 

lapis jaringan yang terluar yang disebut epidermis. Epidermis 

merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel yang rapat satu 

dengan yang lain tanpa adanya ruang antar sel dan berdinding tipis. 

Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Di 

dekat ujung akar terdapat rambut akar, yaitu tonjolan dari epidermis 

yang berfungsi untuk memperluas permukaan akar, sehingga 

mempercepat penyerapan zat hara dari dalam tanah 

 

b. Korteks 

Jaringan penyusun akar yang berada setelah epidermis adalah 

korteks. Jaringan korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

cadangan makanan. Jaringan korteks tersusun atas jaringan 

parenkim. Korteks berfungsi untuk meneruskan pengangkutan zat 

hara yang telah diabsorpsi epidermis menuju ke silinder pusat 

melalui endodermis. Pada beberapa tumbuhan korteks juga dapat 

berfungsi untuk menyimpan zat tepung. 

c. Endodermis 

Jaringan penyusun akar bagian dalam setelah korteks adalah 

endodermis. Endodermis terdiri dari selapis sel. Pada dinding sel 

terdapat penebalan zat gabus yang berbentuk pita dan disebut 

dengan pita kaspari. Bagian ini tidak dapat ditembus oleh air 

sehingga bagian endodermis yang menjadi pengatur masuknya air, 

mineral, dan unsur hara dari korteks ke silinder pusat (stele) 

d. Silinder Pusat (Stele) 

Silinder pusat (stele) merupakan jaringan paling dalam yang 

menyusun akar tumbuhan. Di silinder pusat terdapat perisikel dan 



jaringan pengangkut yaitu xilem (pembuluh kayu) dan floem 

(pembuluh tapis. Floem berfungsi sebagai pengangkut makanan 

atau zat-zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian 

tumbuhan sedangkan xilem berfungsi sebagai mengangkut air dan 

hara mineral dari akar menuju batang dan daun.  

 

Tabel Struktur Jaringan Penyusun Akar pada Tumbuhan Dkotil dan 

Monokotil 

Jaringan Dikotil Monokotil 

Epidermis Bagian terluar akar Bagian terluar akar 

Korteks Daerah di sebelah dalam 

epidermis 

Daerah di sebelah dalam 

epidermis 

Endodermis Di sebelah dalam korteks Di sebelah dalam korteks 

Perisikel Di sebelah dalam endodermis Di sebelah dalam endodermis 

Xilem Berbentuk bintang di pusat, 

tersusun radial, atau membentuk 

jari – jari bersama dengan floem 

Berdekatan dengan floem dan 

tidak dipisahkan kambium 

Floem Di antara jari – jari yang dibentuk 

oleh xilem dipisahkan oleh 

kambium 

Berdekatan dengan xilem dan 

tidak dipisahkan kambium 

Empulur Terletak pada pusat akar Terletak pada pusat akar 

 



 

Gambar struktur Akar tumbuhan dikotil dan monokotil 

Sumber http://www.artikelsiana.com/2014/12/struktur-akar-primer-sekunder-

luar-dalam.html 

 

Fungsi Akar Tumbuhan 

 

Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah 

permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau 

menuju air, dan berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah 

atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada 

medium tumbuhnya, serta pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk 

menyimpan cadangan makanan. 

 

2. Perhatikan kedua gambar berikut untuk membantumu menganalisis 

perbedaan sistem perakaran pada tumbuhan monokotil dan dikotil. 
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3. Buatlah gambar dari potongan-potongan gambar jaringan yang sudah 

disediakan pada kertas karton manila (lebih baik jika warna untuk 

gambar yang berbeda juga berbeda warna kertasnya). Kemudaian 

guntinglah bagian-bagian tersebut kemudian susun/tempellah dikertas 

karton manila yang lain sehingga menjadi sebuah gambar yang baik.  

Berilah keterangan nama jaringan yang dibuat, kemudian jelaskan 

fungsinya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mari Kita Perhatikan Gambar Berikut 

      
Gambar A    Gambar B 

Sumber. www.google .com 

 

 Amati gambar di atas. Apakah terdapat perbedaan kedua gambar di atas?  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.......... 

 

 

 

 

1 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Tunjukkan kepada guru, gambar akar yang Ananda buat untuk mendapatkan 

masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah diagram Venn-
mu pada aplikasi yang digunakan untuk mendapat masukan dari guru dan 
teman-temanmu. 

5. Jika tidak dapat menyampaikan secara langsung kepada guru, maka buatlah 
foto gambar akar tersebut dan kirimkan melalui link yang ditentukan oleh 
guru mata pelajaranmu. 

 

Ananda telah mempelari struktur dan fungsi akar pada tumbuhan, sehingga 
kita mengetahui betapa pentingnya akar bagi tumbuhan. Ketika belajar 
Matematika tentunya Ananda pernah menggunakan tanda akar (√ ) Apa 
hubungan akar pada tumbuhan dan symbol akar pada pelajaran Matematika? 
Untuk menjawabnya bacalah artikel nerikut ini 

  

 

Penerapan Matematika 



 

 

 

Petunjuk Belajar : 

 

1. Perhatikan gambar berikut tentang struktur batang tumbuhan dikotil 

dan monokotil 

 

Gambar  struktur batang tumbuhan dikotil dan monokotil 

 

 
 

Sumber http://www.mikirbae.com/2016/01/struktur-dan-fungsi-jaringan-
batang.html 

Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan 

tanah, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-

ruas (internodus) yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku (nodus). 

Batang berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada 

di atas tanah, dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar 

menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh 

tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan batang juga berfungsi sebagai tempat 

menyimpan cadangan makanan. 

2. Berdasarkan gambar tersebut, analisislah masing-masing struktur dan 

fungsi jaringan penyusun batang tumbuhan dikotil dan monokotil pada 

gambar di bawah ini ke dalam tabel berikut! Gunakan buku siswa 
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dan/atau sumber informasi lain untuk memahami gambar tersebut. Jika 

masih menemui kesulitan, mintalah bantuan pada orang tua atau gurumu 

untuk membantu memahami gambar dan menjelaskan cara mengisi 

tabel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari gambar diatas, yang terfikir di pikiran Ananda adalah 
............................................................................................................................. .............................. 
Menurut Ananda  
Gambar A adalah gambar......................................................... .............................. 
Gambar B adalah gambar........................................................ ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 

Pada gambar A 
Nomor 1 
adalah.............................................. 
Nomor 2 
adalah.............................................. 
Nomor 3 
adalah.............................................. 
Nomor 4 
adalah.............................................. 
Nomor 5 
adalah.............................................. 
Nomor 6 
adalah.............................................. 
Nomor 7 
adalah.............................................. 
 

Pada gambar B 
Nomor 8 
adalah................................. 
Nomor 9 
adalah................................. 
Nomor 10 
adalah................................. 
Nomor 11 
adalah................................. 
Nomor 12 
adalah................................. 
Nomor 13 
adalah...................................... 
Nomor 14 
adalah....................................... 
Nomor 15 
adalah....................................... 
... 
 
 



Ketika membandingkan gambar A dengan gambar B, saya menemukan ada 
perbedaan. Perbedaan yang saya temukan adalah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tunjukkan kepada guru, tabel yang telah Ananda isi untuk mendapatkan 

masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah tabel pada 
aplikasi yang digunakan untuk mendapat masukan dari guru dan teman-
temanmu. 
 

4. Jika tidak dapat menyampaikan secara langsung kepada guru, maka buatlah 
foto tabel tersebut dan kirimkan melalui link yang ditentukan oleh guru mata 
pelajaranmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................. .....................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................

....................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ .............................. 



 

 

 

 

Petunjuk Belajar : 

 

1. Perhatikan gambar berikut tentang struktur jaringan daun dikotil dan 

monokotil 

 

Gambar Struktur Jaringan Daun dikotil 

 
 

Sumber. www.google.com 
 

Gambar Struktur daun monokotil 

 
 

Sumber http://www.sentra-edukasi.com/2011/06/struktur-jaringan-fungsi-

daun.html 

Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, 

biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau 
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yang dinamakan klorofil. Daun berfungsi sebagai alat untuk mengambil gas 

karbon dioksida (CO2) yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, 

mengatur penguapan air (transpirasi), dan pernapasan (respirasi) 

tumbuhan. 

2. Berdasarkan gambar tersebut, analisislah masing-masing struktur jaringan 

pada gambar di atas ke dalam tabel berikut! Gunakan buku siswa dan/atau 

sumber informasi lain untuk memahami gambar tersebut. Jika masih 

menemui kesulitan, mintalah bantuan pada orang tua atau gurumu untuk 

membantu memahami gambar dan menjelaskan cara mengisi tabel.  

3. Berdasarkan gambar tersebut, analisislah masing-masing struktur pada 

gambar di atas ke dalam tabel berikut! Gunakan buku siswa dan/atau 

sumber informasi lain untuk memahami gambar tersebut. Jika masih 

menemui kesulitan, mintalah bantuan pada orang tua atau gurumu 

untuk membantu memahami gambar dan menjelaskan cara mengisi 

tabel.  

 

Struktur Jaringan Penyusun Daun Dikotil 

 

Isilah kolom kosong pada gambar jaringan di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jaringan daun dan urat daun Dikotil 

Lengkapilah tabel berikut ! 

No Jaringan Letak Fungsi Ciri - Ciri 

a) Epidermis 
Menyusun lapisan permukaan 

atas dan bawah daun.   

b) Kutikula 
Melapisi permukaan 

atas dan bawah daun.   

c) 
 

Stomata 

Melapisi permukaan 

atas dan bawah daun   

d) 

Rambut 

dan 

kelenjar 

Permukaan atas dan 

bawah daun.   

e) Mesofil 

Di antara lapisan epidermis 

atas dan 

bawah. 
  

f) Urat daun Pada helai daun. 
  

 

 

 

 

Urat daun_________ Urat daun_________ 



Struktur Jaringan Penyusun Daun Monokotil 

Isilah kolom kosong pada gambar jaringan di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urat daun_________ 

Urat daun_________ 



Jaringan dan urat daut Monokotil 

Lengkapilah tabel berikut ! 

 

4. Tunjukkan kepada guru, tabel yang telah Ananda isi untuk mendapatkan 
masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah tabel pada 
aplikasi yang digunakan untuk mendapat masukan dari guru dan teman-
temanmu. 
 

5. Jika tidak dapat menyampaikan secara langsung kepada guru, maka buatlah 
foto tabel tersebut dan kirimkan melalui link yang ditentukan oleh guru mata 
pelajaranmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jaringan Letak 
 

Fungsi 
Ciri - Ciri 

a) 

Epidermis 

dan 

kutikula 

Lapisan permukaan atas 

dan bawah daun.   

b) Stomata 
Berderet di antara urat 

daun.   

c) Mesofil 
Pada cekungan di 

antara urat daun.   

d) Urat daun Pada helai daun. 
  



 

 

 

Petunjuk Belajar : 

 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang teknologi terinspirasi struktur 

tumbuhan. 

 

TEKNOLOGI TERINSPIRASI STRUKTUR TUMBUHAN 

 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Abengoa diciptakan saat para 

peneliti di MIT terinspirasi dari salah satu tumbuhan bunga yaitu Bunga 

Matahari. Keteraturan kelopak bunga matahari menginspirasi peneliti untuk 

mendesain Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dapat meminimalkan 

penggunaan lahan dan juga meningkatkan energi yang dihasilkan oleh PLTS 

tersebut. Penelitian MIT mengenai PLTA ini diterbitkan dalam Jurnal Solar 

Energy, berfokus pada penempatan cermin yang terpasang di tanah yang 

diarahkan ke menara pusat. Sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin 

tersebut terkonsentrasi pada menara yang akan membuat air mendidih atau juga 

cairan lainnya untuk menghasilkan uap; kemudian uap menjalankan turbin dan 

generator, dan menghasilkan energi listrik. 

 
Gambar 1.11 PLTS terinspirasi kelopak bungan matahari 

Sumber www.google.com 

b. Velcro  

Velcro merupakan sebuah teknologi yang terinspirasi dari cara duri tanaman 

menempel pada bulu anjing. Velcro berfungsi untuk mengikat dua sisi kain, 

pertama kali diciptakan pada tahun 1948 oleh Insinyur Listrik bernama George de 
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Mestral. Velcro ini dipatenkan oleh penemunya pada tahun 1955 dan dibuat secara 

praktikal sampai diperkenalkan secara komersial pada akhir tahun 1950-an. Pada 

tahun 1941, insinyur Swiss George de Mestral mengamati duri tersebut di bawah 

mikroskop dan melihat adanya ratusan kait kecil yang bisa menempel pada rambut 

atau pakaian. Dia mengembangkan bahan Velcro, dari kata Prancis “velours,” yang 

berarti beludru, dan “crochet,” yang berarti kait Penerapan velcro pada 

kehidupan terdapat pada sepatu anak-anak sampai pakaian astronot. 

 

 
Gambar 1.12 Velcro 

Sumber www.google.com 

c. Teater Esplanade yang meniru bentuk buah durian 

Esplanade adalah bangunan yang terletak di tepi sungai enam hektar lahan di 

sepanjang tepi laut Marina Bay dekat dengan muara Singapore River. Tujuannya 

dibangun untuk menjadi pusat pertunjukkan seni bagi bangsa pulau Singapura. 

Bangunan ini dirancang oleh dua firma arsitektur bekerja sama : oleh DP Architect ( 

DPA ) dari Singapura dan berbasis London Michael Wilford & Partners ( mwp ). 

Desain Arsitektur yang unik pada bangunan ini terlihat dari atap pada bangunan 

tersebut yang menyerupai seperti buah durian. Beberapa orang Singapura merujuk 

ke Esplanade sebagai ” Durian ” atau ” The Big Durian ” atau juga ” Shell Durian ” 

 
Gmabar 1.13 Teater Esplanade terinspirasi bentuk durian 

www.google.com 
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d. Sensor Cahaya pada Lampu 

Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan 

jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri. Ketika menjelang malam dan 

mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara 

manual. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut 

mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor 

cahaya yang disebut fotoresistor atau light-dependent resistor (LDR) dan 

sakelar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak 

adanya cahaya di lingkungan sekitar. Tahukah kamu bahwa mekanisme pada 

lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada 

tumbuhan? Kamu tentu tahu tanaman kaktus bukan? Tanaman kaktus hidu 

daerah gurun yang kering. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. 

Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang 

hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya 

stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki 

reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat 

siang hari yang terik fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan 

menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. 

Akibatnya sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Saat malam 

hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion, 

sehingga sel penjaga menjadi lebih besar, akibatnya stomata menjadi terbuka. 

 

 
Gambar. 1.14Sensor cahaya pada lampu 

Sumber 

https://duniaberbagiilmuuntuksemua.blogspot.com/2017/05/cara-
memasang-fotocell-sensor-cahaya-pada-lampu.html 
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2. Perhatikan gambar berikut untuk membantumu menganalisis 

pemanfaatan teknologi yang terinspirasi struktur tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini 

 
Sumber www.google.com 

 
Pernahkah Ananda melihat gambar di atas? Gambar apakah itu? Tahukah Ananda 

teknologi di atas terinspirasi struktur jaringan tumbuhan? Struktur jaringan apa yang 

menginspirasi teknologi tersebut?  

1. Carilah tiga pemanfaatan teknologi yang terinspirasi struktur jaringan tumbuhan 

melalui studi literatur 

 

Jawaban 

1. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................

  

2. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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3. Tunjukkan kepada guru, jawaban yang Ananda buat untuk mendapatkan 
masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, unggah jawaban 
Ananda pada aplikasi yang digunakan untuk mendapat masukan dari guru 
dan teman-temanmu. 

4. Jika tidak dapat menyampaikan secara langsung kepada guru, maka buatlah 
foto gambar akar tersebut dan kirimkan melalui link yang ditentukan oleh 
guru mata pelajaranmu. 

 

Setelah mempelajari struktur jaringan tumbuhan. Analisislah pernyataan- pernyataan 
berikut yang mungkin terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Berikan tanda √ pada 
kolom Setuju atau Tidak setuju untuk pernyataan-pernyataan berikut. Tuliskan 
alasannya pada buku tulismu dan tunjukkan kepada orang tua serta guru. 

  

No Pernyataan Setuju 
Tidak 

Setuju 

1. 

 Tanaman di dalam pot yang layu dan lemas, jika hanya bunga dan 

daunnya saja yang disiram tidak sampai ke akar, maka tanaman 

dalam waktu singkat menjadi kuat dan tegak kembali. 
  

2. 

Pada siang hari yang terik, jika kita berteduh dibawah pohon yang 

rindang terasa sejuk karena tumbuhan mengisap oksigen, 

mengeluarkan karbondioksida. 
  

3. 
Lubang di pot bunga meniriskan air yang berlebih. Jika air di dalam 

pot terlalu banyak, akarnya akan terendam dan tumbuhan akan mati.   

4. 
Pada saat mencangkok tanaman, kita mengelupas kulit cabang 

batang tumbuhan hingga membuang bagian floem dan kambium.   

5. 

Beberapa lampu penerangan jalan dapat menyala sendiri ketika 

menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi karena 

terdapat sensor cahaya pada lampu tersebut. 
  

Penerapan di kehidupan sehari-hari 



 
Petunjuk kerja: 
1. Berdasarkan pemahamanmu tentang struktur jaringan tumbuhan tugas 

berikutnya adalah pemgamatan berbagai jenis tumbuhan di sekitarmu.  
2. sebuah poster yang berisi tentang rancangan teknologi atau struktur 

bangunan (selain yang ada di buku siswa) yang terinspirasi dari struktur 
tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan Ananda. Gunakan gambar dan 
materi pada Aktivitas belajar 4 sebagai panduanmu. Mintalah bantuan 
kepada orang tuamu untuk mencarikan bahan yang mudah dibentuk dan 
mudah didapatkan untuk membuat poster tersebut. 

3. Lakukan pembuatan poster tersebut secara berkelompok dengan anggota 
paling banyak 3 orang. Saat bekerja bersama, selalu terapkan protokol 
kesehatan dengan baik (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak). 

4. Produk poster yang Ananda buat akan dinilai dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Kesesuaian/ketepatan judul dengan tema poster 
b. Kesesuaian/ketepatan materi dengan ide poster 
c. Ketepatan posisi/penempatan isi poster  
d. Kerapian dan tampilan keseluruhan poster 

5. Gunakan tabel berikut untuk membantumu membuat perencanaan pembuatan 
poster tersebut. Mintalah bantuan dan persetujuan pada guru dan orang 
tuamu untuk membuat perencanaan tersebut. 

 
Nama tugas: Anggota Kelompok : Tanggal mulai bekerja : 

 

Tanggal selesai mengerjakan : 
 

Alat dan bahan yang dibutuhkan : 
 
 

Kesulitan yang mungkin 
akan saya temui : 

Target yang diharapkan : 

 

6. Foto produk poster yang telah Ananda buat dan kirim/unggah file foto tersebut 
melalui link atau aplikasi yang ditentukan oleh guru mata pelajaranmu. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ayo mengerjakan proyek 

 
Catatan pelaksanaan pembelajaran: 
Proses belajar dengan menggunakan bahan ajar ini dapat dilakukan 
dengan: 

 Pembelajaran luring (belajar mandiri): kerjakan semua aktivitas dalam 
bahan ajar, kemudian kirimkan file yang sudah terisi kepada guru mata 
pelajaran melalui Google classroom, Google formulir, WhatsApp, Telegram, 
atau aplikasi pengiriman dokumen yang lain. 

 Pembelajaran tatap muka (secara langsung): diskusikan pertanyaan 
tersebut bersama teman sekelompokmu, dan presentasikan hasilnya 
kepada kelompok lain dalam diskusi kelas. 

 Pembelajaran daring (tatap muka non fisik): kerjakan semua aktivitas 
dalam bahan ajar sebagai bahan diskusi saat pembelajaran daring bersama 
guru mata pelajaran dan teman-temanmu. 



 

1. Lengkapi tabel berikut untuk membandingkan antara akar tumbuhan monokotil 

dan dikotil 

 

Pembeda Monokotil Dikotil 

Letak berkas 

pengangkut 

  

Kambium   

Perisikel   

 

2. Lengkapi tabel berikut untuk membandingkan antara batang tumbuhan 

monokotil dan dikotil 

Pembeda Monokotil Dikotil 

Letak berkas 

pengangkut 

  

Kambium   

Perisikel   

cabang   

3. Lengkapi tabel berikut untuk membandingkan antara daun tumbuhan dikotil dan 

monokotil 

Pembeda Monokotil Dikotil 

Letak berkas 

pengangkut 

  

Kambium   

Perisikel   

Bentuk daun   

 

 

 

Ayo cek pemahamanmu 



4. Akar, batang dan daun memiliki struktur yang hampir sama. Lengkapi tabel 

erbedaan antara akar, batang dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil berikut 

ini! 

Pembeda Monokotil Dikotil 

Letak berkas 

pengangkut 

  

Kambium   

Perisikel   

Cabang batang   

Bentuk daun   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jaringan meristem adalah jaringan yang terus aktif membelah. Jaringan meristem dibagi 3 

yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem interkalar, dan jaringan meristem lateral 

 

 Jaringan dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan bentuk 

dan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan 

epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, pengangkut, dan gabus 

 

Untuk diingat 



 
 
Petunjuk: 
Isilah kolom-kolom berikut untuk melakukan refleksi dan penilaian diri atas 
pencapaian hasil yang telah Ananda peroleh. Tunjukkan kepada orang tua dan 
guru untuk mendapat persetujuan. Jika tidak memungkinkan untuk bertemu 
dengan gurumu secara langsung, sampaikan hasil refleksimu kepada guru mata 
pelajaran melalui link: 

 
 Refleksi pemahaman materi Tuliskan materi yang telah Ananda pelajari dan 

materi baru Ananda pelajari tentang Struktur Jaringan Tumbuhan pada kolom-
kolom berikut. 

 

Yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................. 

Hal baru yang saya pelajari adalah 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
............................ 

 

 Refleksi proses belajar Lingkari atau beri tanda √ pada angka yang sesuai 
untuk menggambarkan kesungguhan Ananda untuk memperlajari Struktur 
Jaringan Tumbuhan 

 
 

Upaya yang telah saya lakukan untuk mempelajari materi ini: 

Tidak belajar    Belajar dengan sungguh-sungguh 

 
 Refleksi sikap 

Tuliskan tanda √ pada kolom yang sesuai dengan sikap yang Ananda 
tunjukkan selama belajar tentang Struktur Jaringan Tumbuhan 

 

 
   

Tanggung jawab    

Kejujuran    

Kedisiplinan    

 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/RefleksiHasilBelajar 

Ayo melakukan refleksi 



 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang 
paling tepat! 
 
1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian x menunjukkan struktur jaringan pada akar tumbuhan. Apabila bagian 

tersebut dihilangkan dari akar tumbuhan maka yang akan terjadi adalah ... 

a. Tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis 

b. Tumbuhan tidak dapat mengedarkan hasil fotosintesis 

c. Tumbuhan tidak dapat melakukan pertumbuhan primer 

d. Tumbuhan tidak dapat melakukan pertumbuhan sekunder 

 

2. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur jaringan pengangkut pada irisan melintang akar pada gambar di atas 

dimiliki oleh tumbuhan ... 

Ayo ukur pemahamanmu 

x 



a. Mangga, pepaya, dan rambutan 

b. Mangga, jagung, dan rambutan 

c. Padi, jagung, dan jambu 

d. Padi, avokad, dan jambu 

3. Perhatikan tabel berikut ini 

No Jaringan Dikotil Monokotil 

1 Epidermis Bagian terluar akar Bagian terdalam 

akar 

2 Korteks Daerah di sebelah 

dalam epidermis 

Daerah di 

sebelah dalam 

epidermis 

3 Endodermis Di sebelah luar korteks Di sebelah 

dalam korteks 

4 Xilem Berbentuk bintang di 

pusat, tersusun radial, 

atau membentuk jari – 

jari bersama dengan 

floem 

Berdekatan 

dengan floem 

dan tidak 

dipisahkan 

kambium 

5 Floem Di antara jari – jari 

yang dibentuk oleh 

xilem dipisahkan oleh 

kambium 

Berdekatan 

dengan xilem 

dan dipisahkan 

kambium 

 

Perbedaan struktur jaringan dikotil dan monokotil pada akar tumbuhan yang 

benar adalah ... 

a. 1 dan 3 

b. 1 dan 4 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 5 

 

4. Pada akar tumbuhan terdapat jaringan yang dilengkapi dengan penebalan gabus 

pada titik – titik kaspari yang berfungsi mengatur transportasi zat yang akan 

masuk ke dalam xilem akar. Tumbuhan yang tidak memiliki jaringan seperti 

yang dimaksud adalah … 

a. Padi 

b. Flamboyan 

c. Pakis haji 

d. Mangga 

 

 

 



5. Perhatikan gambar berikut 

 

Sumber www.google.com 

Pada saat melakukan pencangkokan, struktur batang yang dikerok hingga 

tampak struktur jaringan seperti gambar adalah ... 

a. Epidermis, xilem, dan floem 

b. Epidermis, floem, dan empulur 

c. Epidermis, xilem, dan empulur 

d. Epidermis, floem, dan kambium 

6. Pada percobaan perendaman pangkal batang yang telah dipotong pada larutan 

eosin, dapat dipastikan jaringan yang lebih dahulu berwarna merah adalah ... 

a. Epidermis 

b. Parenkim 

c. Floem  

d. Xilem 

7. Perhatikan tabel berikut 

No Jaringan Dikotil Monokotil 

1 Epidermis Bagian terluar batang Bagian terluar 

batang 

2 Korteks Daerah di sebelah 

dalam epidermis 

Daerah di sebelah 

dalam epidermis 

3 Endodermis Pemisah antara 

korteks dan stele 

Pemisah antara 

korteks dan 

epidermis 

4 Stele Bagian terdalam dari 

batang 

Bagian terluar 

dari batang 

5 Jaringan 

pembuluh 

Xilem dan floem 

dipisahkan oleh 

kambium  

Xilem dan floem 

tersebar di 

seluruh jaringan 

tumbuhan 

 

http://www.google.com/


Pernyataan struktur jaringan dikotil dan monokotil pada akar tumbuhan yang 

benar adalah ... 

a. 1 dan 4 

b. 2 dan 4 

c. 3 dan 5 

d. 1 dan 5 

8. Ukuran diameter pada batang kayu selalu bertambah secara berkelanjutan. 

Struktur yang menjamin terdapat kulit kayu yang cukup untuk menutupi bagian 

luar baang adalah ... 

a. Kambium 

b. Felogen 

c. Endodermis 

d. Perisikel 

9. Perhatikan gambar berikut! 

 

Sumber http://www.tanobat.com/kembang-mentega-ciri-ciri-tanaman-serta-

khasiat-dan-manfaatnya.html 

Pernyataan yang tepat menggambarkan bahwa tumbuhan di atas melakukan 

adaptasi pada lingkungan kering / kekurangan air adalah ... 

a. Memiliki jaringan kolenkim dibawah lapisan epidermis 

b. Memiliki stomata dalam jumlah banyak  

c. Memiliki stomata yang terlindungi di bawah epidermis (kriptofor) 

d. Memiliki stomata yang sejajar dengan epidermis (phanerofor) 

 

 

 

 

 

 



10. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Seorang petani menyemprotkan herbisida pada daun tumbuhan. Struktur yang 

dapat menghalangi masuknya herbisida ke dalam daun ditunjukkan oleh huruf  

... 

a. v 

b. w 

c. x 

d. y 

 

11. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 



Bagian x menunjukkan struktur jaringan pada batang tumbuhan. Apabila bagian 

tersebut dihilangkan dari daun tumbuhan maka yang akan terjadi adalah ... 

a. Tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis 

b. Tumbuhan tidak dapat mengedarkan hasil fotosintesis 

c. Tumbuhan tidak dapat melakukan pertumbuhan primer 

d. Tumbuhan tidak dapat melakukan pertumbuhan sekunder 

12. Perhatikan gambar berikut 

 

Sumber. www.google.com 

Pemanfaatan teknologi di atas untuk menghasilkan listrik terinspirasi dari 

struktur tumbuhan ... 

a. Akar 

b. Batang  

c. Daun 

d. Bunga 

13. Perhatikan gambar berikut 

 

Sumber www.google.com 

Lampu jalan dapat hidup sendiri di malam hari dan mati di siang hari. 

Teknologi di atas terinspirasi dari struktur tumbuhan ... 

a. Stomata 

b. Epidermis 

c. Kolenkim  

d. Sklerenkim  

http://www.google.com/


14. Perhatikan gambar berikut 

 

Sumber www.google.com 

Benda tersebut dapat ditemukan pada sepatu anak – anak hingga baju astronot. 

Teknologi di atas terinspirasi dari struktur tumbuhan ... 

a. Akar  

b. Daun 

c. Batang  

d. Duri 

15. Perhatikan gambar berikut 

 

Sumber www.google.com 

Teknologi di atas terinspirasi dari keteraturan pada struktur tumbuhan yaitu... 

a. Kelopak bunga  

b. Tangkai bunga 

c. Benang sari 

d. Putik 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


 

 

 

 

 

No Jawaban Skor Maksimum 

1 B 1 

2 A 1 

3 C 1 

4 C 1 

5 D 1 

6 D 1 

7 D 1 

8 B 1 

9 C 1 

10 A 1 

11 B 1 

12 C 1 

13 A 1 

14 D 1 

15 A 1 

Jumlah Skor Maksimum 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapakah pencapaianmu? 

 


100 – 80 

 


70 – 50 

 


<50 

 

 

Rencana saya untuk mencapai hasil 
maksimal pada pembelajaran 
berikutnya. 

 

 

 

Kunci Jawaban dan 

Rubrik Penilaian  

 

Nilai = skor yang diperoleh   x 100 

            Skor maksimum 

 


