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Abstrak 

Tumbuhan merupakan salah satu mahkluk hidup yang mempunyai ciri yaitu pertumbuhan 

dan bergerak. Gerak pada tumbuhan disebabkan karena rangsangan yang diterima oleh 

plasmodemata. Salah satu gerak yang dilakukan oleh tumbuhan adalah tropisme, yaitu gerak pada 

bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. 

Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh arah datangnya rangsang berupa 

cahaya. Praktikum fototropisme bertujuan untuk mengetahui arah perkecambahan karena pengaruh 

cahaya. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis biji yaitu biji kacang merah (Vigna 

Angularis) dan biji jagung (Zea mays). Biji ditanam dalam 6 gelas Nescafe yang diisi kapas yang 

dibasahi dengan air secukupnya. Tiga gelas untuk biji kacang merah dan tiga gelas untuk biji jagung . 

Setiap gelas Nescafe diberi tiga perlakuan yang berbeda, yaitu gelas dibiarkan terbuka sebagai 

kontrol, ditutup dengan kertas karbon pada seluruh sisi gelas dan gelas terakhir ditutup dengan 

kertas karbon seluruhnya tapi bagian tengah dilubangi. Setiap gelas diisi dengan 10 biji dan pada 

mulut gelas ditutup dengan aluminium foil. Pertumbuhannya diamati selama 7 hari. Pada hari 

terakhir, panjang kecambah diukur dan morfologi kecambah diamati pada setiap perlakuan serta 

didokumentasikan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa biji kacang merah dan biji jagung yang 

diletakkan di tempat terang (terbuka) mengalami pertumbuhan yang baik dengan warna daun hijau 

segar dan arah pertumbuhannya lurus ke atas. Sedangkan biji kacang merah dan jagung yang 

diletakkan di tempat gelap (tertutup sebagian dan penuh) mengalami pertumbuhan tidak baik 

dengan warna daunnya hijau kekuningan dan kuning serta arah pertumbuhan membengkok ke arah 

cahaya. Hal ini dikarenakan tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari sehingga tidak dapat 

berfotosintesis dengan optimal dan karena adanya pengaruh hormon auksin yang dapat merangsang 

pemanjangan sel dan pembengkokan tumbuhan ke arah sisi yang terkena sinar.  

Kata kunci :Kacang merah, Jagung, Fototropisme. 

 

Abstract 

 Plants are a living things has a feature that is growing and moving. Movement in plants is 

caused by the stimulation received by plasmodesmata. One of the movement in plants is a tropism, 

namely the direction of movement of plants affected by stimulus direction of motion. Fototropisme or 

heliotropisme movement of plants that occur in connection with sending stimuli in the form of light. 

Fototropisme or heliotropisme is the movement of the plants that occur due to the influence 



 of the direction of stimuli in the form of light. Fototropisme practicum aimed to determine the 

direction of germination due to the influence of light. The experiment was conducted using two types 

of seeds are seeds of corn (Zea mays) and soybean(Vigna angularis). Seeds are planted in 6 glass-

filled Nescafe cotton wool soaked with enough water. Three glasses of corn (Zea mays) and three 

cups of soybean (Vigna angularis). Each cup Nescafe was given three different treatments, namely 

glass left open as a control, closed with a carbon paper on all sides of the glass and the last glass 

completely covered with carbon paper, but the center hole. Each glass is filled with 10 seed and at 

the mouth of glass covered with aluminum foil. Growth was observed for 7 days.  On the last day, 

seedling length was measured and seedling morphology were observed in each treatment and 

documente. The result is showed that the seed Zea mays and Vigna angularis seeds are placed in the 

light (open) experienced good growth with fresh green leaf color and growth direction straight up. 

While the seeds of Zea mays and Vigna angularis that is placed in the dark (closed partial and full) are 

not growing well with the color of yellowish green leaves and yellow as well as the direction of 

growth toward the light bends. This is because the plant does not get sunlight so it can not 

photosynthesize optimally and because of the influence of the hormone auxin can stimulate 

elongation of plant cells and bending toward the affected side of the beam.  

Keyword : Zea mays, Vigna angularis, Fototropisme 

 

PENDAHULUAN 

Tumbuhan bereaksi terhadap 

perubahan lingkungan dengan perwujudan yang 

tampak antara lain pada pertumbuhannya. 

Respon terhadap perubahan lingkungan yang 

diwujudkan sebagai pertumbuhan 

mengakibatkan bagian tertentu lebih cepat 

tumbuh dibandingkan yang lainnya. Respon ini 

dapat menghasilkan gerak yang nyata walaupun 

umumnya lebih lambat dari pada gerak nasti. Di 

antara gerak akibat tumbuh yang dikenal adalah 

gerak tropisme. gerak bagian tumbuhan yang 

dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya 

disebut fototropisme. 

Setiap organisme mampu menerima 

rangsang yang disebut iritabilitas, dan mampu 

pula menanggapi rangsang tersebut. Salah satu 

bentuk tanggapan yang umum adalah berupa 

gerak. Gerak berupa perubahan posisi tubuh 

atau perpindahan yang meliputi seluruh atau 

sebagian dari tubuh. Jika pada hewan rangsang 

disalurkan melalui saraf, maka pada tumbuhan 

rangsang disalurkan melalui benang plasma 

(plasmodema) yang masuk ke dalam sel melalui 

dinding yang disebut noktah (Salisbury dan 

Ross, 1995). 

Gerak pada bagian tumbuhan yang 

arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya 

rangsangan disebut tropisme. Gerak tropisme 

terjadi karena gerak tumbuh tumbuhan. 

Berdasarkan jenis rangsangan yang diterima 

oleh tumbuhan. Tropisme dibedakan menjadi 

beberapa macam, yaitu fototropisme, 

geotropisme, hidrotropisme dan 

tigmotropisme. 

Fototropisme adalah gerak yang terjadi 

pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya 

rangsangan cahaya. Bila cahaya yang datang 

dari atas tumbuhan, tumbuhan akan tumbuh 

tegak mengarah ke atas (Prawiranata, 1991). 

 Permasalahan dalam praktikum 

fototropisme ini adalah bagaimana cara 

mengetahui arah perkecambahan yang 

disebabkan oleh pengaruh cahaya. 

 Tujuan praktikum ini adalah untuk 

mengetahui arah perkecambahan karena 

pengaruh cahaya. 

Gerak Pada Tumbuhan 

Gerak pada tumbuhan dibagi 3 

golongan, yaitu (Anonim, 2000): 

1. Gerak higroskopis yaitu gerak yang 

ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar 

air. Misalnya: gerak membukanya kotak spora, 

pecahnya buah tanaman polong. 



2. Gerak endonom  

 Gerak endonom adalah gerak bagian 

tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh 

ransangan dari dalam. Jenis rangsangan juga 

belum jelas sehingga ada pakar yang 

menyebutkan gerakan tersebut terjadi karena 

kemauan tumbuhan itu sendiri, maka sering 

disebut gerak otonom. Contoh gerak endonom, 

antara lain gerak sitoplasma pada sel umbi lapis 

bawang merah, gerak melingkar batang gadung 

(Dioscorea sp.), palmae, maupun batang kacang 

panjang. Ujung batang gadung akan selalu 

melilit batang rambatnya ke arah kiri, 

sedangkan ujung batang kacang panjang akan 

melilit ke arah kanan (Champbell, 2004). 

 Contoh dari gerak endonom adalah : 

- Gerak protoplasma pada sel-sel daun 

tanaman lidah buaya dan umbi 

lapisbawang merah yang masih hidup. 

- Gerak melengkungnya kuncup daun 

karena perbedaan kecepatan tumbuh. 

- Gerak tumbuhan ketika tumbuh, seperti 

tumbuhnya akar, batang, daun, dan 

bunga. Pada tumbuhan yang sedang 

mengalami masa pertumbuhan terjadi 

penambahan massa dan jumlah sel.  

Gerak endonom dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

 Nutasi  

Gerak spontan dari tumbuhan yang tidak 

disebabkan adanya rangsangan dari luar. 

Misalnya gerakan aliran sitoplasma pada 

tanaman air Hydrilla verticillata (Champbell, 

2004). 

 Higroskopis 

Gerak bagian tumbuhan yang terjadi 

karena adanya perubahan kadar air pada 

tumbuhan secara terus menerus, akibatnya 

kondisi menjadi  sangat kering pada kulit buah 

atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak 

spora pecah. Misalnya: pecahnya kulit buah 

polong-polongan (lamtoro, kembang merak, 

kacang buncis, kacang merah), membukanya 

kotak spora (sporangium) tumbuhan paku 

(Pteridophyta) dan lumut (Bryophyta) 

(Champbell, 2004). 

 

3. Gerak etionom yaitu gerak yang dipengaruhi 

rangsang dari luar 

Gerak etionom merupakan reaksi gerak 

tumbuhan yang disebabkan oleh adanya 

rangsangan dari luar. Berdasarkan hubungan 

antara arah respon gerakan dengan asal 

rangsangan, gerak etionom dapat dibedakan 

menjadi gerak taksis, tropisme, dan nasti. 

Gerak Tropisme 

Tropisme adalah gerak bagian 

tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah 

datangnya rangsangan. Bagian yang bergerak 

itu misalnya cabang, daun, kuncup bunga atau 

sulur. Gerak tropisme dapat dibedakan menjadi 

tropisme positif apabila gerak itu menuju 

sumber rangsang dan tropisme negatif apabila 

gerak itu menjauhi sumber rangsang. Ditinjau 

dari macam sumber rangsangannya, tropisme 

dapat dibedakan lagi menjadi fototropisme, 

geotropism, hidrotropisme, kemotropisme, dan 

tigmotropisme(Anonim, 2008). 

a. Fototropisme 

Fototropisme adalah gerak bagian 

tumbuhan karena rangsangan cahaya. Gerak 

bagian tumbuhan yang menuju kearah cahaya 

disebut fototropisme positif. Misalnya gerak 

ujung batang tumbuhan yang membelok ke 

arah datangnya cahaya. Sedangkan 

pertumbuhan bagian tumbuhan menjauhi arah 

datangnya cahaya disebut dengan fototropisme 

negatif. Misalnya gerak pertumbuhan ujung 

akar.  

Fototropisme atau heliotropisme adalah 

gerak tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh 

arah datangnya rangsang berupa cahaya. 

Fototropisme dibagi menjadi dua, yaitu: 

• Fototropisme positif 

Fototropisme positif adalah gerak 

tanaman menuju ke arah datangnya 

cahaya. Contohnya ujung batang bunga 

matahari yang membelok menuju ke arah 

datangnya cahaya. 

• Fototropisme negatif 

Fototropisme negatif adalah gerak 

tanaman atau bagian tanaman menjauhi 



arah datangnya cahaya. Contohnya gerak 

ujung akar yang menjauhi arah datangnya 

cahaya. 

Respon pertumbuhan dapat 

mengakibatkan suatu bagian tumbuhan lebih 

cepat tumbuh dari bagian yang lain. Respon 

tersebut menghasilkan gerakan yang pasti 

namun relatif lambat. Salah satu gerakan 

pertumbuhan  sebagai  respon terhadap 

rangsangan dari luar dari tropisme. Tropisme 

merupakan gerakan pertumbuhan sebagian 

anggota tubuh  tanaman yang ditentukan oleh 

arah datangnya rangsang yang mengenainya. 

Bila bagian tubuh tersebut mengarah kearah 

asal rangsang maka dinilai sebagai respon yang 

positif dan bila berlawanan arah maka dinilai 

sebagai respon yang negatif  (Kimball, 1992). 

Fototropisme kuncup utama pada 

kebanyakan tanaman yang tumbuh di tempat 

terbuka dilakukan untuk berkembang kearah 

vertikal, meskipun batangnya sering tumbuh 

secara horizontal. Jika sebuah kotak diisi 

tanaman yang tumbuh secara vertikal dan 

lubang dibuat agar cahaya dapat masuk dari 

salah satu sisi, maka ujung taaman mulai 

membengkok kearah cahaya. Pada beberapa 

saat bila kotak tersebut dipindahkan dengan 

kompensasi pertumbuhamn pembengkokan 

dikarenakan ujung tanaman tumbuh secara 

vertikal. Pergerakan pertumbuhan kearah 

cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan 

pergerakan tumbuhan menjauhi cahaya disebut 

fototropisme negatif. Pucuk dan kuncup ujung 

beberapa tanaman merupakan fototropisme 

positif, namun akan sangat sensitif dengan 

cahaya  (Salisbury, 1995). 

Model Cholodny-Went menunjukkan bahwa 

cahaya dari satu sisi dengan suatu cara yang 

menyebabkan terjadinya pengangkutan auksin 

menuju ke sisi yang terlindungi. Hal itu 

menjelaskan adanya mekanisme transduksi 

dasar dalam fototropisme. Dalam suatu kiasan, 

Briggs dan Baskin (1988) merangkumkan 

sejumlah pengujian terhadap model Cholodny-

Went yang diusulkan Firn dan Dieh yang 

menyusun empat criteria sebagai berikut: 

a. pada organ yang melengkung karena 

fototropisme, percepatan pertumbuhan di 

sisi terlindung harus disertai perlambatan 

pada sisi yang tersinari 

b. munculnya gradient auksin secara mendatar 

harus disertai atau didahului dengan 

munculnya pertumbuhan differensial 

c. harus telihat bahwa auksin memang 

merupakan factor penentu pertumbuhan 

pada organ yang memberi respon. 

d. Harus terlihat pula bahwa sebaran auksin 

yang tak seimbang cukup untuk 

mengakibatkan pertumbuhan differensial 

(Dwidjoseputro, 1990).  

Di samping pertukaran zat, pertumbuhan 

pembiakan maka gerakan adalah suatu tanda 

yang dimiliki oleh mahluk hidup. Gerak yang 

disebabkan oleh  pertumbuhan yang tidak 

seimbang dinamakan gerak aukstonis. Misalnya, 

membengkoknya ujung batang kea rah sinar. 

Laju pertumbuhan dapat terukur dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan 

pengukuran tinggi atau panjang tumbuhan yang 

biasanya lebih mudah dan bemanfaat. Cara ini 

memperlihatkan bahwa laju tumbuh berubah-

ubah sesuai dengan umur organisme. 

Pertumbuhan tanaman mula-mula berangsur 

lebih cepat sampai maksimum dan akhirnya laju 

pertumbuhan menurun. Faktor luar yang 

mempengaruhi pertumbuhan adalah 

ketersediaan mineral, kadar air dan udara 

dalam tanah, kelembaban udara, intensitas 

cahaya, lama penyibnaran, dan suhu, rupa, 

serta bentuk tumbuhan (Dwidjoseputro,1990). 

 

Mekanisme Fototropisme 

Fototropisme kuncup utama pada 

kebanyakan tanaman yang tumbuh di tempat 

terbuka dilakukan untuk berkembang kearah 

vertikal, meskipun batangnya sering tumbuh 

secara horizontal. Jika sebuah kotak diisi 

tanaman yang tumbuh secara vertikal dan 

lubang dibuat agar cahaya dapat masuk dari 

salah satu sisi, maka ujung taaman mulai 

membengkok kearah cahaya. Pada beberapa 

saat bila kotak tersebut dipindahkan dengan 



kompensasi pertumbuhamn pembengkokan 

dikarenakan ujung tanaman tumbuh secara 

vertikal. Pergerakan pertumbuhan kearah 

cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan 

pergerakan tumbuhan menjauhi cahaya disebut 

fototropisme negatif. Pucuk dan kuncup ujung 

beberapa tanaman merupakan fototropisme 

positif, namun akan sangat sensitif dengan 

cahaya  (Salisbury, 1995). 

b. Geotropisme 

Geotropisme adalah gerak bagian 

tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi (geo 

= bumi). Jika arah geraknya menuju rangsang 

disebut geotropisme positif, misalnya gerakan 

akar menuju tanah. Jika arah geraknya 

menjauhi rangsang disebut geotropisme 

negatif, misalnya gerak tumbuh batang 

menjauhi tanah. 

c. Hidrotropisme 

Hidrotropisme adalah gerak bagian 

tumbuhan karena rangsangan air (hidro = air). 

Jika gerakan itu mendekati air maka disebut 

hidrotropisme positif. Misalnya, akar tanaman 

tumbuh bergerk menuju tempat yang banyak 

airnya ditanah. Jika tanaman tumbuh menjauhi 

air disebut hidrotropisme negatif. Misal, gerak 

pucuk batang tumbuhan yang tumbuh keatas 

air. 

d. Kemotropisme 

Kemotropisme adalah gerak bagian 

tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Jika 

gerakannya mendekati zat kimia tertentu 

disebut kemotropisme positif. Misalnya, gerak 

akar menuju zat didalam tanah. Jika gerakannya 

menjauhi zat kimia tertentu disebut 

kemotropisme negatif, contohnya gerak akar 

menjauhi racun. 

e. Tigmotropisme 

Gerak bagian tumbuhan karena adanya 

rangsangan sentuhan satu sisi atau 

persinggungan disebut trigmotropisme. 

Gerakan ini tampak jelas pada gerak membelit 

ujung batang ataupun ujung sulur dari 

Cucurbitaceae dan Passiflora. Contoh tanaman 

yang bersulur adalah ercis, anggur, markisa, 

semangka, dan mentimun. 

            
  

 
 

 

    

     

 

 

 

 

 

Gambar 4. Macam-macam Tropisme 

 

a. Geotropisme 

b.  Fototropisme pada bunga matahari 

(Helianthus annuus) 

c. Hidrotropisme 

d. Tigmotropisme 

e. Kemotropisme pada pteridopyta 

(Anonim, 2011). 

 

GERAK NASTI 

Gerak Nasti adalah gerak bagian tubuh 

tumbuhan yang artinya tidak dipengaruhi oleh 

rangsangan. Jenis gerak nasti dibagi menjadi 

(Sam Arianto, 2008). 

a. Tigmonosti (Seismonasti) 

Tigmonasti atau seismonasti adalah 

gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsang 

sentuhan atau getaran. Contoh gerak 

menutupnya daun sikejut atau putri malu 

(Mimosa pudica), jika disentuh. Jika hanya satu 

anak daun dirangsang dengan sentuhan, 

rangsangan itu diteruskan ke seluruh tumbuhan 

sehingga anak daun lain ikut mengatup. 

a b 

c d 

e. 



Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh 

pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam 

sel-sel pada persendian daun. Sentuhan 

merupakan salah satu rangsang dari luar 

terhadap gerakan daun tanaman putri malu. 

Arah menutupnya daun akibat sentuhan adalah 

tetap walaupun rangsang sentuhannya 

berbeda. 

b. Termonasti, 

Gerak nasti karena pengaruh rangsang 

cahaya. Contoh : gerak membukanya buka tulip 

atau Termonasti merupakan gerak nasti yang 

disebabkan oleh rangsang suhu, seperti 

mekarnya bunga tulip dan crocus. Bunga-bunga 

tersebut mekar jika mendadak mengalami 

kenaikan temperature, dan akan menutup 

kembali bila temperatur menurun. Contoh 

termonasti yang terjadi di daerah dingin, 

misalnya bunga tulip dan bunga crokus yang 

membuka karena pengaruh suhu. Bunga-bunga 

tersebut mengembang jika mengalami kenaikan 

suhu. Jika suhu menurun maka bunga-bunga 

tersebut akan menutup lagi. 

c. Fotonasti 

Gerak nasti karena pengaruh rangsang 

cahaya. Contoh : gerak mekarnya bunga pukul 

empat, bunga waru, dan bunga kupu – kupu. 

d. Niktinasti, gerak menutup atau rebahnya 

tumbuhan karena pengaruh gelap atau 

menjelang malam. Contoh : gerak tidur daun 

lamtoro pada malam hari. 

e. Nasti Kompleks, gerak nasti yang disebabkan 

oleh beberapa factor sekaligus yang saling 

terikat. Contoh : Membuka dan menutupnya sel 

pada stomata. 

f. Niktinasti 

Gerak niktinasti (nyktos = malam) adalah 

gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh 

rangsang dari lingkungan di malam hari. Contoh 

gerak niktinasti adalah pada malam hari daun-

daun tumbuhan Leguminosae atau polong-

polongan (Leguminosaceae) seperti bunga 

merak (Caesalpinia pulcherrima) dan daun 

kupu-kupu (Bauhinia purpurea) akan menutup 

dan akan membuka keesokan harinya ketika 

matahari terbit. Daun-daun tersebut akan 

membuka kembali pada pagi hari. Selain 

disebabkan oleh suasana gelap, gerak “tidur” 

daun-daun tersebut dapat terjadi akibat 

perubahan tekanan turgor di dalam persendian 

daun.  

g. Haptonasi  

Haptonasi merupakan gerak nasti yang 

terjadi pada tumbuhan insektivora yang 

disebabkan oleh sentuhan serangga. Contoh: 

menutupnya daun tanaman kantung semar 

ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor 

serangga mendarat di permukaan daun, daun 

akan cepat menutup. Akibatnya, serangga 

tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar 

Gerak Taksis 

Taksis merupakan gerak perpindahan 

tempat sebagian atau seluruh bagian tumbuhan 

akibat dari adanya rangsangan (Sam Arianto, 

2008). Jika yang bergerak hanya bagian dari 

tumbuhan maka disebut gerak tropisme. Jika 

yang bergerak seluruh bagian tumbuhan maka 

disebut gerak taksis. Jika gerakan itu tidak 

dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan 

disebut gerak nasti (Anonim, 2008). 

Macam – macam taksis yaitu (Sam Arianto, 

2008) : 

a. Kemotaksis, gerak taksis yang disebabkan 

oleh zat kimia. Contohnya pergerakan sel gamet 

jantan pada tumbuhan lumurt bergerak menuju 

sel gamet betina. 

b. Fototaksis, gerak taksis yang disebabkan oleh 

cahaya matahari. Contohnya pergerakan 

ganggang hijau chlamy domonos yang langsung 

bergerak menuju cahaya yang intensitasnya 

sedang. 

 

Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Dan 

Perkembangan Pada Tumbuhan 

Faktor dalam yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan adalah gen dan zat pengatur 

tumbuh. 

a.       Faktor gen 

Faktor penurunan sifat pada keturunan 

terkandung di dalam gen. Informasi genetik 

pada gen mengendalikan terbentuknya sifat 



penampakan secara fisik (fenotip) melalui 

interaksinya dengan faktor lingkungan. 

b.       Zat pengatur tumbuh (hormon) 

Zat pengatur tumbuh (hormon) pada 

tanaman ialah senyawa organik yang dalam 

jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, 

dan mengubah proses fisiologis tumbuhan. 

Pada konsentrasi tertentu hormon dapat 

memacu pertumbuhan, tetapi pada konsentrasi 

yang tinggi dapat menekan pertumbuhan. 

Macam-macam hormon sebagai berikut. 

1)     Auksin 

Auksin terdapat paling banyak pada 

bagian  koleoktil. Auksin adalah hormon yang 

berperan merangsang pembelahan sel dan 

pengembangan sel. Hormon auksin/ IAA 

memiliki sifat menjauhi cahaya. Hormon ini 

diproduksi pada ujung tunas akar dan batang. 

Pengaruh hormon auksin dalam konsentrasi 

yang berbeda pada bagian tubuh tanaman 

mengakibatkan terjadinya pertumbuhan yang 

tidak seimbang. Bagian yang mengandung 

auksin lebih banyak memiliki kecepatan tumbuh 

yang lebih besar. Adapun bagian yang 

kekurangan akan mengalami pertumbuhan 

lebih lambat. Jika ini terjadi pada pucuk batang, 

terjadi pembengkokan arah pertumbuhan. 

Pengaruh auksin terhadap perkembangan sel 

memperlihatkan bahwa auksin dapat 

menaikkan tekanan osmotik, meningkatkan 

permeabilitas sel terhadap air, menyebabkan 

pengurangan tekanan pada dinding-dinding sel, 

meningkatkan sintesis protein, meningkatkan 

plas-tisitas, mengembangnya dinding sel. 

2)     Giberelin 

Giberelin merupakan jenis hormon yang 

mulamula ditemukan oleh Kuroshawa dari 

Jepang. Hormon ini berpengaruh terhadap sifat 

genetik, pembungaan, penyinaran, dan 

mobilisasi karbohidrat selama perkecambahan. 

Hormon ini berperan dalam mendukung 

perpanjangan sel, aktivitas kambium 

mendukung pembentukan RNA baru, dan 

sintesis protein. 

3)     Sitokinin 

Sitokinin ditemukan oleh Kinetin. 

Sitokinin berfungsi untuk: 

a) merangsang pembelahan sel; 

b) merangsang pembentukan tunas; 

c) menghambat efek dominasi apikal oleh 

auksin pada batang; 

d) mempercepat pertumbuhan memanjang. 

 

4) Asam Absisat (ABA) 

Berperan dalam dormansi kuncup dan 

gugurnya daun-daun. 

 

5) Etilen 

Terdapat pada buah yang sudah tua. 

Berperan dalam pemasakan buah. 

(Baluska, 2003). 

 

Faktor eksternal yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan adalah gen dan zat pengatur 

tumbuh. Faktor eksternal meliputi: 

a. Cahaya 

Cahaya merupakan sumber energi dalam 

fotosintesis. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak 

akan mampu berfotosintesis dengan baik dan 

menyebabkan tumbuhan terganggu 

pertumbuhannya. Cahaya juga merupakan 

faktor penghambat pertumbuhan. Hormon 

auksin menjadi tidak aktif ketika ada cahaya. 

Hal ini menyebabkan tumbuhan yang ditanamn 

di tempat terkena cahaya matahari menjadi 

lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang 

ditanam di tempat gelap. Kekurangan cahaya 

pada saat perkecambahan akan menyebabkan 

gejala etiolasi di mana batang kecambah akan 

tumbuh lebih cepat tetapi lemah dan berwarna 

kuning pucat .Selain itu cahaya juga 

mempengaruhi arah tumbuh tumbuhan. 

Peristiwa ini dikenal sebagai fototropisme. 

Tumbuhan akan tumbuh mengikuti arah 

datangnya cahaya. Hal ini ada kaitannya dengan 

kerja hormon auksin (Sulistyaningsih, 2005). 

b. Suhu 

Suhu optimum dibutuhkan untuk 

mengaktifkan enzim yang berperan dalam 

proses metabolisme (Sulistyaningsih, 2005). 



c. Kelembaban 

Kelembaban berkaitan dengan air. Air 

sangat dibutuhkan dalam proses 

perkecambahan. Proses perkecambahan 

dimulai dengan adanya peristiwa imbibisi yaitu 

masuknya air ke dalam biji sehingga 

menyebabkan biji membengkak kemudian 

pecah. Kelembaban yang terlalu tinggi 

menyebabkan penguapan yang terjadi sedikit. 

Sehingga transpor air lambat dan makanan 

lambat sampai ke tumbuhan. Akibatnya 

tumbuhan lambat tumbuh. Sebaliknya 

kelembaban yang terlalu rendah menyebabkan 

penguapan sangat banyak. Sehingga tumbuhan 

mengalami kekeringan (Sulistyaningsih, 2005). 

d. Nutrisi 

Nutrisi merupakan bahan baku dalam proses 

fotosintesis. Tanpa nutrisi yang cukup, 

tumbuhan akan sulit tumbuh dengan baik. 

Nutrisi terdapat di dalam tanah sebagai medium 

tumbuh tumbuhan. Nutrisi dapat dibedakan 

menjadi makronutrien dan mikronutrien. 

Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah banyak 

sedangkan mikronutrien hanya dibutuhkan 

dalam jumlah sedikit (Sulistyaningsih, 2005). 

 

PROSES PERKECAMBAHAN 

  Perkecambahan adalah peristiwa 

munculnya planula dari dalam biji. Proses 

perkecambahan biji di mulai dengan proses 

penyerapan air oleh biji yang disebut dengan 

imbibisi. Masuknya air ke dalam biji akan 

memacu aktivitas hormon gibberelin untuk 

memacu butir butir alaeuron untuk mensintesis 

enzim alfa amilase dan protease. Terbentukya 

kedua enzim tersebut akan memacu 

pemecahan amilum dan protein dalam 

endosperm menjadi glukosa dan asam amino 

yang akan menjadi substratuntuk metabolisme 

(respirasi). Tersedianya substrat yang cukup 

banyak akan mendorong peningkatan respirasi 

untuk menghasilkan ATP (energi), sehingga 

tersedia energi yang cukup untuk membelahan, 

perbesaran dan perpanjangan  sel embrio 

didalam biji secara mitosis. Hal ini 

menyebabkan biji pecah dan terjadilah proses 

perkecambahan yang ditandai dengan 

munculnya planula dari dalam biji (Franklin, 

1991). 

Perkecambahan berarti permulaan 

munculnya pertumbuhan aktif yang 

menghasilkan pecahnya kulit biji dan 

munculnya semai. Perkecambahan meliputi  

peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis 

berikut : 

1. Imbibisi dan absorbsi air. 

2. Hidrasi jaringan. 

3. Absorbsi O2. 

4. Pengaktifan enzim pencernaan. 

5. Transpor molekul yang terhidrolisis ke 

sumbu embrio. 

6. Peningkatan respirasi dan asimilasi. 

7. Inisiasi pembelahan dan pembesaran sel. 

8. Munculnya embrio. 

(Franklin, 1991). 

Perkecambahan dibagi menjadi dua 

macam berdasarkan letak kotiledonnya, yaitu: 

a. Perkecambahan epigeal 

Perkecambahan epigeal adalah 

perkecambahan yang menghasilkan kecambah 

dengan kotiledon terangkat ke atas permukaan 

tanah. Dalam proses perkecambahan, setelah 

radikel menembus kulit benih, hipokotil 

memanjang melengkung menembus ke atas 

permukaan tanah. Setelah hipokotil menembus 

permukaan tanah, kemudian hipokotil 

meluruskan diri dan dengan cara demikian 

kotiledon yang masih tertangkup tertarik ke 

atas permukaan tanah juga. Kulit benih akan 

tertinggal di permukaan tanah, dan selanjutnya 

kotiledon membuka dan daun pertama 

(plumula) muncul ke udara. Beberapa saat 

kemudian, kotiledon meluruh dan jatuh ke 

tanah. Beberapa contoh benih dengan 

perkecambahan epigeal adalah kedelai, kacang 

tanah, jagung, dan lamtoro (Pramono, 2009). 



 
Gambar 5. Perkecambahan Epigeal 

 

b. Perkecambahan hipogeal 

Perkecambahan hipogeal adalah 

perecambahan yang menghasilkan kecambah 

dengan kotiledon tetap berada di bawah 

permukaan tanah. Dalam proses 

perkecambahan, plumula dan radikel masing-

masing menembus kulit benih. Radikel menuju 

ke bawah dilinungi oleh koleoriza, dan plumula 

menuju ke atas dilindungi oleh koleoptil. 

Setelah kolepotil menembus permukaan tanah 

dari bawah mencapai udara, lalu membuka dan 

plumula terbebas dari lindungan koleoptil dan 

terus tumbuh dan berkembang, sedangkan 

koleotil sendiri berhenti tumbuh. Beberapa 

contoh benh dengan perkecambahan epigeal 

adalah padi, jagung, dan sorgum (Pramono, 

2009). 

 
Gambar 6.  Perkecambahan Hipogeal 

Rangkaian peristiwa selama proses 

perkecambahan berlangsung, yaitu: imbibisi, 

aktivasi Enzim, perombakan simpanan 

cadangan, inisiasi pertumbuhan embrio, 

pemunculan radikel, pemantapan kecambah 

(Pramono, 2009).  

Pertumbuhan Tumbuhan dan Cahaya 

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi 

panjang gelombang, durasi (lama penyinaran), 

intensitas, dan arah datangnya sinar cahaya. 

Secara fisiologis, cahaya mempengaruhi baik 

langsung maupun tidak langsung bagi tubuh 

tanaman. Pengaruhnya pada metabolisme 

secara langsung melalui fotosintesis. Sedangkan 

pengaruh tidak langsungnya melalui 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

yang merupakan respon metabolik dan lebih 

kompleks (Sulistyaningsih, 2005).  

Pancaran energi yang dibutuhkan oleh 

tanaman terbatas seluruhnya pada spektrum 

cahaya tampak (panjang gelombang 400-700 

nm). Setiap warna cahaya memiliki panjang 

gelombang yang berbeda. Semakin panjang 

gelombangnya, maka energi yang dikandungnya 

semakin kecil. Energi cahaya dari tinggi ke 

rendah berturut-turut adalah infra merah (IR), 

merah, oranye, kuning, hijau, biru, violet, ultra 

violet. Panjang gelombang (kualitas cahaya) 

mempengaruhi proses fisiologi tanaman seperti 

fotosintesis, fototropisme, dan fotoperiodisme. 

Umumnya pertumbuhan optimal terjadi bila 

seluruh kisaran spektrum cahaya tampak 

diberikan (Sulistyaningsih, 2005). 

 

METODOLOGI 

  

  Alat dan bahan yang digunakan pada 

percobaan ini adalah biji kacang merah (Vigna 

angularis) dan jagung (Zea Mays), air, kertas 

karbon, alumunium foil, kapas, botol Nescafe, 

dan baskom kecil (untuk merendam biji).  

Pertama biji kacang merah (Vigna 

angularis) dan jagung (Zea mays) dipilih yang 

baik dengan merendamnya di dalam air selama 

1 jam. Biji yang tenggelam merupakan biji yang 

baik dan yang akan digunakan pada praktikum 

ini. Disiapkan 6 buah botol Nescafe yang bersih 

dan dialasi bawahnya dengan kapas dan 

dibasahi dengan air secukupnya. Masing-masing 

biji dimasukkan tiga botol dengan ketentuan: 

Gelas I ditutup semua denga menggunakan 

kresek hitam agar tidak terkena cahaya sama 

sekali. Gelas II ditutup namun diberi lubang 



yang memungkinkan cahaya masuk sedikit pada 

pinggir botol. Gelas III dibiarkan terbuka sebagai 

control. Masing-masing gelas diisi dengan biji 

sebanyak 10 biji pilihan dan bagian atas ditutup 

dengan menggunakan alumunium foil. Setelah 

satu minggu tumbuhan diamati perbedaan tiap 

perlakuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada percobaan fototropisme ini 

bertujuan untuk mengetahui arah 

perkecambahan biji karena pengaruh cahaya. 

Biji yang digunakan pada percobaan ini adalah 

biji kacang merah (Vigna angularis) yang 

bertipe dikotil dan jagung ( Zea mays) yang 

tergolong biji bertipe monokotil. 

Pertama dengan biji kacang merah 

(Vigna angularis) dan jagung (Zea mays) 

direndam selama 1 jam di dalam air. Hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan biji yang baik 

yang dicirikan dengan adanya biji yang 

tenggelam serta untuk mematahkan masa 

dormansi biji tersebut. Kehadiran air di dalam 

sel ini mengaktifkan sejumlah enzim 

perkecambahan awal. Fitohormon asam absisat 

menurun kadarnya, sementara giberelin dan 

auksin meningkat. Perubahan pengendalian ini 

merangsang pembelahan sel di bagian yang 

aktif melakukan mitosis, seperti di bagian ujung 

radikula. Akibatnya ukuran radikula makin besar 

dan kulit atau cangkang biji terdesak dari dalam, 

yang pada akhirnya pecah. Pada tahap ini 

diperlukan prasyarat bahwa cangkang biji cukup 

lunak bagi embrio untuk dipecah 

(Anonim,2009). 

Selanjutnya biji diletakkan pada gelas 

yang diberi kapas basah yang pada bagian 

dasarnya. Pemberian air dalam kapas bertujuan 

untuk memberi tempat lembab pada biji. Kadar 

air dalam lingkungan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. 

Tempat yang lembab menguntungkan bagi 

tumbuhan di mana tumbuhan dapat 

mendapatkan air lebih mudah serta 

berkurangnya penguapan yang akan berdampak 

pada pembentukan sel yang lebih cepat 

(Anonim,2009). Namun, kadar air yang 

berlebihan pada kapas juga tidak baik pada 

pertumbuhan biji. Hal ini dikarenakan jika biji 

terlalu banyak terendam air maka jumlah 

oksigen yang dapat dijangkau biji akan semakin 

sedikit. Oksigen yang cukup diperlukan biji 

untuk berkecambah. Selain itu banyaknya air 

akan meningkatkan kemungkinan tumbuhnya 

mikroorganisme lain yang tidak diinginkan 

seperti jamur, bakteri dan lainnya. Selanjutnya 

gelas I ditutup dengan menggunakan kertas 

karbon secara keseluruhan dimaksudkan agar 

tidak ada cahaya yang masuk ke dalam botol 

yang akan berpengaruh terhadap proses 

perkecambahan dan pertumbuhan biji. Gelas II 

ditutup dengan kertas karbon juga namun 

diberi sedikit lubang yang memungkinkan 

masuknya cahaya walaupun sedikit. Sedangkan 

gelas III dibiarkan sebagai kontrol (tidak ditutupi 

dengan kertas karbon), yaitu masuknya cahaya 

yang optimal untuk proses pertumbuhan. 

Semua toples ditutup dengan alumunium foil 

untuk mencegah terjadinya penguapan air 

sehingga kondisi kapas tetap lembab. Selain itu 

juga untuk menutup kemungkinan masuknya 

cahaya. Penutupan botol dengan kertas 

aluminium foil bertujuan untuk memberikan 

kelembaban pada biji dan untuk memberikan 

perlakuan yang sama pada ketiga gelas Nescafe 

yaitu sama-sama tidak memperoleh cahaya 

matahari dari mulut botol Nescafe sehingga 

botol pertama yang sebagai kontrol 

memperoleh cahaya matahari dari lubang yang 

dibuat di samping botol sedangkan botol ketiga 

sama sekali tidak memperoleh cahaya matahari 

karena tertutup seluruhnya oleh kertas karbon. 

Perbedaan perlakuan pada masing-masing botol 

tersebut berfungsi untuk mengetahui pengaruh 

dari sinar matahari terhadap arah 

perkecambahan. 

Hasil yang diperoleh pada praktikum 

kali ini ialah untuk tanaman jagung dengan 

perlakuan kontrol diperoleh dua biji tidak 

tumbuh, delapan biji tumbuh. Pada perlakuan 

botol dengan diberi lubang diperoleh biji yang 

tidak tumbuh sebanyak 1 biji dan sisanya 



tumbuh di atas 10 cm. Perlakuan ketiga untuk 

botol yang tertutup diperoleh biji yang tidak 

tumbuh ada 1 biji dan sisanya semua tumbuh 

diatas 13 cm. 

 Pada kacang merah dengan perlakuan 

kontrol diperoleh 2 biji tumbuh dan 8 biji tidak 

tumbuh. Pada perlakuan botol dengan lubang 

sedikit diperoleh biji yang tumbuh sebanyak 2 

biji dan sisanyatidak tumbuh. Pada tempat 

gelap diperoleh 2 biji tumbuh dan yang lain 

tidak tumbuh. 

 Setelah 1 minggu, didapatkan 

pertumbuhan jagung  lebih cepat 

dibangdingkan dengan pertumbuhan kacang 

merah. Biji kacang merah yang diletakan pada 3 

botol yang berbeda memiliki perbedaan dalam 

hal tinggi tanaman dan warna daun serta 

batang.  

 
Tabel 1 : Jagung Dan Kacang merah Kontrol 

 

 Kecambah yang ditanam sebagai 

kontrol tumbuh dengan baik. Tinggi tanaman 

normal, memiliki daun yang berwarna hijau, 

dan batang berwarna putih kehijauan. 

Perakaran panjang dan berwarna putih. 

Kecambah tumbuh tegak berpencar sesuai 

dengan arah datangnya cahaya. Pada perlakuan 

ini ada biji yang membusuk. Hal ini karena pada 

pemilihan biji mungkin kurang teliti sehingga biji 

tidak dapat berkecambah. Kecambah tumbuh 

ke atas aluminium foil sehingga menabrak 

aluminium foil tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan kecambah dipengaruhi 

cahaya dan hormone auksin tidak aktif bekerja. 

 Kecambah dengan perlakuan kedua 

yaitu adanya sedikit lubang menghasilkan biji 

yang membusuk dan hanya tumbuh sedikit 

akar. Pembusukan ini mungkin terjadi karena 

biji yang digunakan tidak baik meskipun telah 

melewati pengujian melalui perendaman di 

dalam air selama 1 hingga 2 jam sebelum 

praktikum. 

 
Tabel 2 : Jagung Dan Kacang merah Di Tempat 

Gelap Sebagian 

 

 Kecambah pada perlakuan ketiga yaitu 

dengan melakukan penutupan pada semua 

bagian botol diperoleh biji yang tumbuh 

menjadi kecambah dengan tinggi melebihi 

perlakuan awal. Namun dihasilkan warna daun 

yang kuning pucat, akar berwarna putih pucat, 

dan batang juga brwarna putih pucat. 

Kecambah tumbuh ke atas hingga mampu 

,menembus/merusak aluminium foil. Selama 

proses perkecambahan biji akan menggunakan 

energi dari kotiledon yang berisi cadangan 

makanan sampai bias menghasilkan energi 

sendiri. Dalam hal ini tumbuhan membutuhkan 

cahaya untuk melangsungkan proses 

fotosintesis. Jika tidak terdapat cahaya (seperti 

pada perlakuan) maka tumbuhan hanya 

mengambil energi dari kotiledon yang 

jumlahnya terbatas sehingga pertumbuhannya 

juga terbatas, terbukti dengan keadaan batang 

yang kecil. Selain itu karena tidak ada cahaya 

maka tumbuhan tidak membentuk klorofil 

secara sempurna sehingga warna batang dan 

daun juga tidak hijau karena tidak ada klorofil, 

melainkan warna putih (batang) dan kuning 

(daun). Sedangkan pada biji yang tidak 

berkecambah dapat diakibatkan oleh 

pembusukan atau belum terpatahkannya mas 

dormansi biji tersebut. 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kacang
merah

jagung

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kacang
merah
jagung



 
Tabel 3 : Jagung Dan Kacang Merah Di Tempat 

Gelap 

Fototropisme adalah gerak bagian 

tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah 

datangnya cahaya. Pembelokan ini disebabkan 

juga oleh kesensitifan  hormon auksin. Hormon 

auksin adalah hormon pada tumbuhan yang 

berperan merangsang pembelahan sel dan 

pengembangan sel yang bersifat menjauhi 

cahaya (Suhentaka, 2010). Auksin terdapat 

paling banyak pada bagian  koleoktil yang di 

produksi pada ujung tunas akar dan ujung tunas 

batang. Apabila tumbuhan mendapatkan 

cahaya matahari dari salah stu sisi maka akan 

terjadi perbedaan konsentrasi antara hormon 

auksin pada bagian tumbuhan yang terpapar 

cahaya matahari dan yang tidak. Pada bagian 

yang terpapar sinar matahari, memiliki 

konsentrasi hormon auksin yang lebih kecil 

dibandingkan bagian tumbuhan yang tidak 

terpapar sinar matahari. Pengaruh hormon 

auksin dalam konsentrasi yang berbeda pada 

bagian tubuh tanaman mengakibatkan 

terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang. 

Bagian yang mengandung auksin lebih banyak 

memiliki kecepatan tumbuh yang lebih besar. 

Adapun bagian yang kekurangan akan 

mengalami pertumbuhan lebih lambat. Jika ini 

terjadi pada pucuk batang, terjadi 

pembengkokan arah pertumbuhan. Pengaruh 

auksin terhadap perkembangan sel 

memperlihatkan bahwa auksin dapat 

menaikkan tekanan osmotik, meningkatkan 

permeabilitas sel terhadap air, menyebabkan 

pengurangan tekanan pada dinding-dinding sel, 

meningkatkan sintesis protein, meningkatkan 

plas-tisitas, mengembangnya dinding sel 

(Salisbury, 1995). Dalam hal ini, auksin 

bertanggung jawab untuk rilis proton (dengan 

mengaktifkan pompa proton), yang 

menurunkan pH dalam sel-sel pada sisi gelap 

dari tanaman. Ini pengasaman daerah dinding 

sel mengaktifkan enzim yang dikenal sebagai 

expansins yang memutuskan ikatan dalam 

struktur dinding sel, membuat dinding sel 

kurang kaku. Selain itu, lingkungan asam 

menyebabkan gangguan ikatan hidrogen dalam 

selulosa yang membentuk dinding sel. 

Penurunan kekuatan dinding sel menyebabkan 

sel membengkak, mengerahkan tekanan 

mekanik yang mendorong gerakan phototropic 

 Seperti pada batang tanaman ini : 

 

 
Gambar. Pengaruh Hormon Auksin Pada 

Pertumbuhan Dan Perkembangan Sel 

 

 

 Hal ini berhubungan dengan pengaruh 

cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Peran 

cahaya pada pertumbuhan tanaman adalah 

sebagai berikut: 
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1. Cahaya merupakan faktor esensial 

pertumbuhan dan perkembangan 

2. Cahaya memegang peranan penting 

dalam proses fisiologis tanaman, 

terutama fotosintesis, respirasi, dan 

transpirasi 

3. Fotosintesis adalah sebagai sumber 

energi bagi reaksi cahaya, fotolisis air 

menghasilkan daya asimilasi 

4. Cahaya matahari ditangkap daun 

sebagai foton. Tidak semua radiasi 

matahari mampu diserap tanaman, 

cahaya tampak, dg panjang gelombang 

400 s/d 700 nm. 

5. Cahaya yang diserap daun 1-5% untuk 

fotosintesis, 75-85% untuk 

memanaskan daun dan transpirasi. 

6. Peranan cahaya dalam respirasi, 

fotorespirasi, menaikkan suhu. 

(Anonim,2009) 

Dari beberapa hal tersebutlah yang 

menyebabkan mengapa warna daun pada 

tanaman yang diletakkan pada tempat yang 

tertutup berwarna pucat. Tanaman yang berada 

di tempat gelap tidak dapat melakukan 

berfotosintesis karena tidak mendapatkan 

cahaya matahari sama sekali, sehingga tidak ada 

energi yang dihasilkan dan tanaman menjadi 

pucat. Tanaman di tempat gelap hanya 

mendapat energi dari kotiledon/endosperm, 

tetapi terbatas. Jika energi sudah habis 

digunakan dan tanaman tetap belum dapat 

berfotosintesis maka tanaman akan mati. 

Pada biji yang ditanam pada botol yang 

seluruh permukaannya ditutup seluruhnya 

dengan kertas karbon menujukan adanya 

pertumbuhan yang dipengaruhi oleh 

konsentrasi hormon auksin yang lebih banyak 

dibandingkan dengan biji yang ditanam dengan 

perlakuan dibiarkan terbuka dan mendapatkan 

cahaya sehingga pertumbuhan biji pada 

perlakuan ini memiliki kecepatan tumbuh yang 

lebih besar. Ini dikarenakan hormon auksin 

adalah hormon pada tumbuhan yang berperan 

merangsang pembelahan sel dan 

pengembangan sel yang bersifat menjauhi 

cahaya.  Pengaruh auksin terhadap 

perkembangan sel memperlihatkan bahwa 

auksin dapat menaikkan tekanan osmotik, 

meningkatkan permeabilitas sel terhadap air, 

menyebabkan pengurangan tekanan pada 

dinding-dinding sel, meningkatkan sintesis 

protein, meningkatkan plastisitas, 

mengembangnya dinding sel. Akan tetapi 

pertumbuhan perkecambahan pada perlakuan 

ini menyebabkan tanaman yang di hasilkan 

berwarna pucat karena tidak dapat 

memproduksi klorofil sebagai pigmen warna 

daun. Jika tumbuhan tersebut dibiarkan tetap 

berada di ruang gelap maka akan mati karena 

kehabisan nutrisi yang tidak dapat 

diproduksinya dengan jalan fotosintesis. 

Sedangkan bila ditinjau dari arah bengkok 

batang tanaman, seluruh hasil perkecambahan 

dari perlakuan ini tidak menunjukan proses 

fototropisme karena seluruh pertumbuhan 

tanaman tegak lurus ke arah atas. Hal ini 

disebabkan karena tumbuhan tersebut tidak 

mendapatkan cahaya dari sudut manapun 

sehingga tidak ada pembelokan kearah cahaya 

(fototropisme). 

Sedangkan ditinjau dari arah bengkok 

batang tanaman, tanaman pada gelas yang 

diberi lubang sebagian  menunjukkan adanya 

arah belok batang menuju lubang tersebut, 

maka pada percobaan fototropisme ini disebut  

fototropisme positif, karena geraknya menuju 

ke arah rangsangan.  

Di dalam tumbuhan yang sedang tumbuh, 

auksin dihasilkan pada ujung pertumbuhan, 

meningkatkan elongasi sel-sel tumbuhan. 

Konsentrasi auksin lebih besar pada sisi batang 

yang lebih gelap, sehingga sel-sel di bagian 

tersebut tumbuh lebih panjang dibandingkan 

sel-sel yang terkena cahaya. Makanya, 

pepohonan membengkok ke arah cahaya. 

Di dalam tumbuhan yang sedang tumbuh, 

auksin dihasilkan pada ujung pertumbuhan, 

meningkatkan elongasi sel-sel tumbuhan. 

Konsentrasi auksin lebih besar pada sisi batang 

yang lebih gelap, sehingga sel-sel di bagian 

tersebut tumbuh lebih panjang dibandingkan 



sel-sel yang terkena cahaya. Makanya, biji yang 

berkecambah membengkok ke arah cahaya. 

Perkecambahan biji bergantung pada 

imbibisi, penyerapan air akibat potensial air 

yang rendah pada biji yang kering. Air yang 

berimbibisi menyebabkan biji mengembang dan 

memecahkan kulit pembungkusnya dan juga 

memicu perubahan metabolik pada embrio 

yang menyebabkan biji tersebut melanjutkan 

pertumbuhan. Enzim-enzim akan mulai 

mencerna bahan-bahan yang disimpan pada 

endosperma atau kotiledon, dan nutrien-

nutriennya dipindahkan kebagian embrio yang 

sedang tumbuh. Organ pertama yang muncul 

dari biji yang berkecambah adalah radikula, 

yaitu akar embrionik. Berikutnya, ujung tunas 

harus menembus permukaan tanah. Pada 

kacang ladang dan banyak tumbuhan dikotil 

lainnya, hipokotil akan berbentuk seperti kait 

dan pertumbuhan akan mendorong kait itu ke 

atas permukaan tanah. Dirangsang oleh cahaya, 

hipokotil akan tumbuh lurus, mengangkat 

kotiledon dan epikotil. Dengam demikian, ujung 

tunas yang lembut dan kotiledon yang sangat 

besar itu ditarik ke atas permukaan tanah, 

bukan didorong oleh ujungnya melalui tanah 

yang abrasif. Sekarang epikotil menyebarkan 

helai daun pertamanya, yang mengembang, 

menjadi hijau dan mulai membuat makanan 

melalui fotosintesis. Kotiledon akan layu dan 

rontok dari biji karena cadangan makanannya 

telah dihabiskan oleh embrio yang 

berkecambah itu (Champbell, 2004). 

Faktor dari luar yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

antara lain: Air dan Mineral yang berpengaruh 

pada pertumbuhan tajuk 2 akar. Kelembaban 

dengan Kadar air dalam udara dapat 

mempengaruhi pertumbuhan serta 

perkembangan tumbuhan. Suhu, tinggi rendah 

suhu menjadi salah satu faktor yang 

menentukan tumbuh kembang, reproduksi dan 

juga kelangsungan hidup dari tanaman. Cahaya 

merupakan faktor lingkungan vital yang 

mempengaruhi sistem kehidupan pada jenjang 

populasi (Salisbury, 1995). 

Faktor dari dalam yang menentukan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

antara lain: Faktor hereditas, Faktor dari gen 

tanaman itu sendiri, dimana faktor hereditas 

ditentukan oleh induk (parental) tanaman itu 

sendiri. Hormon pada tumbuhan ada 5 hormon 

utama dalam tumbuhan yaitu: Asam absisat 

(ABA) berperan dalam dormansi kuncup dan 

gugurnya daun-daun. Auksin terdapat di 

meristem apikal dan berperan dalam 

pertumbuhan memanjang. Auksin 

menyebabkan terjadinya dominasi apikal.  

Sitokinin berperan mempercepat pembelahan 

sel dan memperkecil dominasi apikal. Etilen 

terdapat pada buah yang sudah tua, berperan 

dalam pemasakan buah. Giberalin berperan 

dalam pembelahan dan pemanjangan sel (tetapi 

tidak pada akar). Giberelin dimanfaatkan untuk 

menghasilkan buah yang lebih besar (Salisbury, 

1995). 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang di dapat pada percobaan 

fototropisme ini adalah bahwa biji yang 

berkecamabah batangnya akan membengkok 

karah datangnya cahaya. Biji yang berkecambah 

pada ruang yang gelap cenderung memilki daun 

yang pucat dan batang yang lebih tinggi. 

Sedangkan yang berkecambah pada ruang 

terbuka memiliki warna daun yang hijau dan 

batang yang lebih pendek. 
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LAMPIRAN 

Tabel Perlakuan Pengamatan 

No Perlakuan Foto Pengamatan 

1 Menyiapkan sebanyak 6 botol kaca 
yang alasnya dilapisi kapas basah 

 
Kapas menjadi basah 

2 Menyiapkan 2 botol pertama yang 
dilapisi kertas karbon (perlakuan 
gelap) 

 
Botol kaca dilapisi kertas karbon 

3 Menyiapkan 2 botol kedua dengan 
melapisi kertas karbon, akan tetapi 
tengahnya dilubangi untuk jalan 
masuk cahaya 

 
Botol yang dilapisi kertas karbon, dilubangi pada 
bagian pinggirnya 

4 Menyiapkan 2 botol ketiga dengan 
membiarkan terbuka sebagai control 

 
Botol yang dibiarkan terbuka 

5 3botol pertama (Ditutup karbon, 
dibiarkan terbuka, dilubangi 
tengahnya) di isi dengan biji jagung, 
masing-masing botol 10 biji. Dan 3 
botol lainnya di isi dengan kacang 
tanah, lalu atasnya ditutup 
alumunium foil  

Botol yang telah di isi biji jagung dan ditutup 
alumunium foil 



 
Botol yang telah di isi biji jagung dan ditutup 
alumunium foil 

6 Hasil pertumbuhan diamati lagi 
setelah 1 minggu 

 
Keadaan jagung setelah 1 minggu (dapat dilihat 
pada grafik pertumbuhan) 

 
Keadaan kacang merah setelah 1 minggu (dapat 
dilihat pada grafik pertumbuhan) 
 

 

Tabel Hasil Pengamatan  

Terang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kacang 
merah 14,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

jagung 21,6 15,9 18 19,2 16,5 21 18,1 17 0 0 

                      

 Ada Lubang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kacang 
merah 17,5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

jagung 20,2 20,5 19 26 10 17 17,4 18,6 16,5 0 

                      

 Gelap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kacang 
merah 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

jagung 27 19 14 15 24,5 18 18 13 0 0 

 

 

 

 



DISKUSI 

 

1. Jelaskan apa dan mengapa terjadi fototropisme  

2. Sebutkan gerak apa saja yang dilakukan oleh tumbuhan dan penstimulustnya  

3. Terangkan hasil praktikum anda berdasarkan perlakuan:  

- Antara biji kacang merah dan jagung  

- Penutupan kertas karbon  

 

Jawab :  

1. Fototropisme  

Fototropisme atau heliotropisme adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh arah 

datangnya rangsang berupa cahaya. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk 

mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsungnya proses 

fotosintesis.  

 

2. Gerak tumbuhan berdasarkan penstimulusnya:  

a. Gerak nasti  

Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak ditentukan atau ditujukan ke 

atau dari sumber rangsang Rangsang tersebut dapat berupa sentuhan, suhu, cahaya, dan 

kelembaban. Berdasarkan jenis rangsang yang memengaruhi, gerak nasti dibedakan menjadi 

termonasti, seismonasti, niktinasi, dan nasti kompleks :  

sti  

Termonasti merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu. 

Contoh termonasti yang terjadi di daerah dingin, misalnya bunga tulip dan bunga crokus yang 

membuka karena pengaruh suhu. Bunga-bunga tersebut mengembang jika mengalami kenaikan 

suhu. Jika suhu menurun maka bunga-bunga tersebut akan menutup lagi.  

 

Fotonasti adalah gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh 

rangsang berupa cahaya Contoh fotonasti adalah menguncupnya bunga pukul empat (Mirabilis 

jalapa) pada waktu matahari terbenam.  

 

Seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau 

getaran. Contoh seismonastiadalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Untuk 

memahami pengertian gerak seismonasti pada tumbuhan dapatkamu lakukan dengan mengamati 

tanaman putri malu (Mimosa pudica). Jika daun tanaman putri malu disentuh maka daun tersebut 

akan menutup seperti layu. Sentuhan merupakan salah satu rangsang dari luar terhadap gerakan 

daun tanaman putri malu. Arah menutupnya daun akibat sentuhan adalah tetap walaupun rangsang 

sentuhannya berbeda.  

 

Gerak niktinasti (nyktos = malam) adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang 

dari lingkungan di malam hari. Contoh gerak niktinasti adalah gerak menutupnya daun tumbuhan 

yang tergolong tumbuhan polong (Leguminoceae) pada menjelang malam hari. Gerak ini disebabkan 

oleh perubahan tekanan turgor sel-sel pada jaringan di dalam persendian daun. 

mpleks  



Gerak nasti kompleks adalah gerakan sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh lebih dari 

satu macam rangsang. Contoh gerak nasty kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya 

stomata karena pengaruh cahaya matahari, zat kimia, dan air. Mekarnya bunga pukul empat pada 

sore hari itu dipengaruhi oleh cahaya dan suhu 

b. Gerak Tropisme  

Tropisme (tropos = balik) adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. 

Tropisme yang menuju sumber rangsang merupakan gerak positif, sedangkan yang menjauhi 

rangsang adalah negatif. Berdasarkan jenis rangsang yang memengaruhinya, tropisme dapat 

dibedakan menjadi:  

 

Fototropisme atau heliotropisme adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh arah 

datangnya rangsang berupa cahaya. Fototropisme dibagi menjadi dua, yaitu:  

- Fototropisme positif  

Fototropisme positif adalah gerak tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Contohnya ujung 

batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya.  

- Fototropisme negative  

Fototropisme negative adalah gerak tanaman atau bagian tanaman menjauhi arah datangnya 

cahaya. Contohnya gerak ujung akar yang menjauhi arah datangnya cahaya.  

 

Kemotropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan ke arah sumber rangsang yang berupa bahan 

kimia. Contohnya akar tanaman yang menuju arah zat makanan atau menjauhi zat racun.  

 

Hirotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh air. Peristiwa hidrotropisme, 

misalnya pada gerak akar tumbuhan menuju sumber air. Contohnya gerak ujung akar kecambah 

menuju tempat yang berair.  

 

Geotropisme ialah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi. Gerak ini terjadi 

pada akar dan batang tumbuhan. Berdasarkan arah gerak terhadap gravitasi, geotropisme dibagi 

menjadi dua, yaitu:  

- Geotropisme positif, adalah gerak yang menuju ke pusat bumi. Contohnya gerak ujung akar kepala.  

- Geotropisme negatif, adalah gerak yang menjauhi gaya gravitasi bumi. Contohnya gerak pada ujung 

batang tumbuhan.  

 

Tigmotropisme atau haptotropisme (thigma = singgungan; hapto = sentuhan) adalah gerak 

membeloknya bagian tubuh tumbuhan akibat adanya persinggungan (sentuhan). Tigmotropisme 

dapat diamati pada tanaman kacang panjang dan mentimun. Ujung batang atau ujung sulur kacang 

panjang dan mentimun dapat membelit pada tempat merambatnya. Tigmotropisme adalah gerak 

tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Misalnya 

gerak pada tumbuhan yang memiliki sulur. 

c. Gerak Taksis  

Pada beberapa jenis tumbuhan tingkat rendah ada yang dapat melakukan gerak berpindah tempat. 

Gerak ini disebut gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju 

atau menjauhi rangsang. Gerak yang menuju ke arah datangnya rangsang disebut taksis positif, 

sedangkan gerak yang menjauhi rangsang disebut taksis negatif. Berdasarkan jenis rangsang yang 

memengaruhinya, taksis dapat dibedakan menjadi:  



 

Fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang 

cahaya. Contoh:Euglena yang dikenai cahaya akan bergerak pindah tempat menuju ke arah 

datangnya cahaya, Gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya.  

 

Kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. 

Contoh:Bakteri oksigen yang bergerak ke tempat-tempat yang banyak mengandung oksigen, 

Spermatozoid pada Arkegonium lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh 

zat gula atau protein. (Menurut klasifikasi Whittaker, organisme-organisme pada contoh di atas tidak 

termasuk kingdom plantae).  

 

Galvanotaksis ialah gerak berpindahnya seluruh atau sebagian organ tumbuhan karena adanya 

rangsang berupa listrik. Biasanya terjadi pada organisme tingkat rendah. Contohnya gerak bakteri 

dan paramaecium ke arah kutub positif.  

 

3. Hasil praktikum :  

Gerak yang terjadi pada biji kacang merah dan jagung adalah gerak fototropisme positif, dimana 

gerak tanaman menuju ke arah datangnya cahaya.  

Hasil yang diperoleh pada praktikum kali ini ialah untuk tanaman jagung dengan perlakuan 

kontrol diperoleh dua biji tidak tumbuh, delapan biji tumbuh. Pada perlakuan botol dengan diberi 

lubang diperoleh biji yang tidak tumbuh sebanyak 1 biji dan sisanya tumbuh di atas 10 cm. Perlakuan 

ketiga untuk botol yang tertutup diperoleh biji yang tidak tumbuh ada 1 biji dan sisanya semua 

tumbuh diatas 13 cm. 

 Pada kacang merah dengan perlakuan kontrol diperoleh 2 biji tumbuh dan 8 biji tidak 

tumbuh. Pada perlakuan botol dengan lubang sedikit diperoleh biji yang tumbuh sebanyak 2 biji dan 

sisanyatidak tumbuh. Pada tempat gelap diperoleh 2 biji tumbuh dan yang lain tidak tumbuh. 

 Setelah 1 minggu, didapatkan pertumbuhan jagung  lebih cepat dibangdingkan dengan 

pertumbuhan kacang merah. Biji kacang merah yang diletakan pada 3 botol yang berbeda memiliki 

perbedaan dalam hal tinggi tanaman dan warna daun serta batang.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


