
Tumbuhan Berbiji/Spermatophyta 
Spermatophyta merupakan anggota plantae sejati dan menghasilkan biji untuk 

perkembangbiakannya (kormofita berbiji ) sedang alat perkembangbiakannya tampak jelas 

dapat diamati sehingga disebut sebagai Phanerogamae.  Tumbuhan berbiji meliputi semua 

tumbuhan yang menghasilkan biji. Tumbuhan ini memiliki arti penting bagi organisme lain di 

bumi. Bahan makanan manusia dan hewan banyak yang berasal dari tumbuhan berbiji. 

Dapatkah kamu menyebutkan biji-bijian yang menjadi makanan hewan dan manusia? Untuk 

dapat mengenali keanekaragamannya kita harus mempelajari berbagai ciri, daur hidup dan 

habitatnya.  Semua tumbuhan berbiji adalah heterospora, yang berarti memiliki dua jenis 

sporangia berbeda. Megasporangia menghasilkan megaspora yang akan menjadi gametofit 

betina, dan mikrosporangia menghasilkan mikrospora yang akan menjadi gametofit jantan. 

Megaspora terbentuk dalam megasporangium yang dilindungi oleh integumen, yang secara 

keseluruhan struktur tersebut disebut ovulum atau bakal biji. Perkembangan megaspora inilah 

yang akan membentuk sel telur (ovum), jika ovum dibuahi oleh sel sperma maka akan tumbuh 

menjadi zigot.  Zigot berkembang menjadi embrio sporofit. Keseluruhan bakal biji akhirnya 

berkembang membentuk biji. 

Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, tumbuhan berbiji digolongkan menjadi dua golongan, 

yaitu tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) dan tumbuhan berbiji tertutup 

(Angiospermae). 

 

1. Tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) 

a. Ciri-ciri umum 

Tumbuhan berbiji terbuka dapat berupa perdu atau pohon. Semua tumbuhan berbiji 

terbuka memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem.  Tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan 

paku dan tumbuhan berbiji tertutup merupakan kelompok tumbuhan Tracheophyta, yaitu 

kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem. Yang membedakan 

tumbuhan ini dengan tumbuhan berbiji terbuka adalah bakal bijinya terdapat di luar permukaan 

megasporofilnya atau analoginya disebut sisik pendukung bakal biji, yang berkelompok menjadi 

strobilus berkayu dan disebut runjung, kecuali pada tanaman pakis haji (Cycas rumphii). 



Tumbuhan ini tersebar luas di hutan-hutan dan pegunungan berupa pohon berkayu 

yang tingginya sampai lebih dari 30 cm pernahkah kamu melihat pohon pinus ? pohon yang 

selalu hijau sepanjang masa kini banyak di tanam di halaman-halaman rumah.  Disebut 

tumbuhan biji terbuka karena bijinya tidak di lindungi kulit buah.  

 Bunga sesungguhnya tidak ada, alat perkembangbiakan berupa badan yang di sebut 

strobilus (rujung).  Strobilus jantan merupakan kumpulan kantung-kantung sari yang berisi 

serbuk sari yang mengandung sel sperma. Strobilus betina mengadung bakal biji yang berisi sel 

telur.  Bakal biji terbuka langsung di datangi oleh serbuk sari yang terbawa angin. 

 Batang utama lurus ke atas berkayu berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran 

dan memiliki kambium umumnya batang memiliki saluran resin bentuk daun bermacam-

macam, kaku dan mengandung berkas pengangkut sistem akar tunggang cabang-cabang 

menyebar di dalam tanah. 

 

b. Penggolongan dan peranannya 

Tumbuhan berbiji terbuka yang hingga kini masih dapat ditemukan adalah divisi 

Coniferophyta (konifer), Cycadophyta (Sikas), Ginkgophyta (ginkgo), Gnetophyta (melinjo). 

1) Coniferophyta (konifer) 

Divisio ini banyak anggotanya yang masih dapat dijumpai hingga sekarang. Ingatkah kamu 

tumbuhan apakah yang terdapat pada hutan di daerah beriklim dingin di kutub utara? Atau 

hutan pada pegunungan di daerah tropis? Pada umumnya conifer tidak mengalami gugur daun, 

daunnya berbentuk jarum, hidup sebagai perdu atau pohon, memiliki strobilus berbentuk 

kerucut. Ada dua macam strobilus, strobilus biji atau strobilus betina dan strobilus serbuk sari 

atau strobilus jantan. Strobilus jantan menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel sperma. 

Dengan bantuan angin, serbuk sari sampai kebakal biji yang menempel pada sisik strobilus 

betina. Selanjutnya terbentuk buluh serbuk yang membawa sel sperma untuk bertemu dengan 

sel telur yang ada didalam bakal biji.  Setelah terjadi fertilisasi, terbentuklah biji yang bersayap 

tipis.Biji diterbangkan angin kemana-mana, jika jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh 

menjadi kecambah, dan berkembang menjadi tumbuhan baru. 

 Pinus banyak ditanam di Indonesia, misalnya Pinus merkusii di sumatra (terutama di 

Aceh) banyak ditanam di daerah-daerah pegunungan oleh dinas kehutanan untuk menghasilkan 

terpentin.  Tumbuhan ini hampir selalu berumah satu, strobilus jantan terletak di ujung ranting 

dan strobilus betina lebih kepangkal cabang.  Strobilus betina terdiri dari banyak sisik yang 



tersusun dalam spiral.  Bakal biji terletak diantara sisik-sisik tersebut, setelah fertilisasi tumbuh 

menjadi biji bersayap tipis.  Ranting pendek mirip pasak berdaun dua, berbentuk jarum. 

Contoh: Pinus, Cupressus, Araucaria, Agathis, Sequoia, Juniperus, Taxus. 

    
           Pinus sp. Strobilus pinus              Cupressus sp.              Araucaria sp. 

 

2) Cycadophyta (Sikas) 

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitive. Golongan sikas ditemukan di 

daerah tropis hingga sub-tropis. Ciri yang khas untuk tumbuhan ini adalah batang yang tidak 

bercabang, daun majemuk, seperti kulit, tersusun sebagai tajuk di puncak batang yang 

memanjang. Seluruh anggotanya berumah dua. Contoh: Cycas rumphii (pakis haji), merupakan 

tanaman hias akarnya bersimbosis dengan ganggang biru (anabaena) yang dapat mengikat 

nitrogen daunya tersusun dalam roset batang menyirip atau berbagai menyirip.  Merupakan 

sumber bahan kertas, kayu lunak, bahan bangunan, bahan plastik, pernis, terpentin, damar, dan 

tinta cetak. 

                
           Cycas sp.  Strobilus betina Cycas Strobilus jantan Cycas 

 

3) Ginkgophyta (Ginko) 

Anggota divisio ini yang masih ada adalah Ginkgo biloba (Ginko) yang berasal dari Cina. 

Ginkgo merupakan pohon besar, dapat mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Daunnya 

bertangkai panjang dan lebar berbentuk seperti kipas, dengan belahan yang berlekuk dalam. 

Tulang daun berbentuk menggarpu. Ginko merupakan tumbuhan Gymnospermae yang 

meranggas, berumah dua, biji keras berwarna kekuningan, berukuran sebesar kelereng, berbau 



tidak enak. Bijinya mempunyai kulit luar berdaging dan kulit dalam yang keras daunnya dapat 

dijadikan obat asma dan mengatur tekanan darah buahnya dapat di jadikan bahan ramuan 

untuk makanan tambahan (suplemen) yang berfungsi menjernihkan daya ingat. 

      
     Ginko biloba         buah Ginko  daun Ginko 

 

4) Gnetophyta 

Divisio ini memiliki strobilus jantan yang tersusun majemuk, daun berhadapan atau 

melingkar, seluruh pembuluh terdapat pada kayu sekunder dan tidak terdapat saluran resin. 

Contoh: Gnetum gnemon (melinjo), daun muda, biji dan bunganya dapat disayur. Bijinya dibuat 

menjadi emping, kulit kayunya dapat dijadikan sebagai bahan kertas. 

  
 Gnetum gnemon 

 

2. Tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae) 

Sekarang ini Angiospermae merupakan tumbuhan yang dominan, beraneka ragam, dan 

menempati daerah persebaran yang paling luas di permukaan bumi. Diperkirakan hingga 

sekarang terdapat sekitar 250.000 spesies Angiospermae. 

 Ciri-ciri umum 

Angiospermae memiliki bakal biji atau biji berada di dalam struktur yang tertutup yang 

disebut daun buah (carpels). Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur 

pembiakan majemuk yang disebut bunga. Pada umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, 

semak, liana, atau herba. Di antara Angiospermae ada yang hidup tahunan ada yang semusim, 

berumah satu atau berumah dua.  Angiospermae berarti biji diselubungi oleh suatu badan yang 



berasal dari daun buah, yaitu bakal buah.  Namun, sekarang tumbuhan ini disebut juga 

tumbuhan bunga yang merupakan anggota dari divisio Anthophyta.  Tumbuhan bunga 

merupakan tumbuhan yang paling dikenal, lebih dari 95% tumbuhan biji yang ada di bumi 

adalah tumbuhan bunga.  Ukuran tubuhnya bervariasi mulai dari jenis tumbuhan Eucalyptus 

yang tingginya dapat mencapai 100m sampai pada rumput-rumput kecil. Banyak manfaat 

tumbuhan ini, seperti biji-bijian sebagai makanan, sayuran, bahan pakaian, makanan ternak, dan 

bahan obat-obatan. 

 

 Reproduksi Angiospermae 

a.  Seksual/generatif 

 Bunga merupakan organ utama bagi tumbuhan ini, melalui warna, bau, dan bentuknya, 

bunga dapat memikat serangga, burung, dan mamalia yang berguna sebagai perantara dalam 

penyerbukan.  Bentuk dan susunan bunga bermacam-macam, tetapi memiliki bagian-bagian 

dasar yang sama, yaitu perhiasan bunga (tajuk bunga) dibedakan antara mahkota dan kelopak, 

alat perkembangbiakan yang terdiri dari putik dan benang sari.  Putik terdiri dari kepala putik, 

tangkai putik, dan bakal buah yang berisi bakal biji.  Benang sari yang terdiri dari tangkai sari 

dan kepala sari yang terdiri dari dua kotak sari berisi serbuk sari. 



  

    Struktur Bunga 

TABEL BAGIAN-BAGIAN BUNGA 

BAGIAN BUNGA FUNGSI  

1. Kelopak (kalik) Melindungi kuncup bunga 

2. Mahkota (korola) Menarik perhatian serangga 

3. Benang sari (stamen) terdiri dari : 

a. tangkai sari (filamen) 

b. kepala sari (antera) terdiri atas 4 kantong sari
 

Sebagai penghasil gamet jantan, yaitu 

serbuk sari (pollen) 

4. Putik (pistilus) terdiri atas : 

a. tangkai putik (stilus) 

b. kepala putik (stigma)  

c. bakal buah (ovarium) di dalam bakal buah 

terdapat bakal biji (ovule)  
 

Sebagai penghasil gamet betina  



Pembentukan Gamet Betina 

Pada Angiospermae Gamet betina dibentuk di dalam bakal biji (ovule) atau kantung lembaga. 

Pada bagian ini terdapat sel induk megaspora (sel induk kantug lembaga) yang diploid. Sel ini 

akan membelah secara meiosis dan dari satu sel induk kantung lembaga membentuk 4 sel yang 

haploid. Tiga sel akan mereduksi dan lenyap tinggal satu yang berkembang. Selanjutnya, sel ini 

membelah secara mitosis 3 kali dan terbentuklah 8 sel. Dari sel yang berjumlah 8 ini, 3 sel akan 

bergerak menuju arah yang berlawanan dengan mikropil, 2 sel lainnya menjadi kandung 

tembaga sekunder, dan 3 sel terakhir menuju ke dekat mikropil. Dari 3 sel (yang menuju dekat 

mikropil) yang terakhir ini dua menjadi sinergid dan satu sel lagi menjadi sel telur. Dalam 

keadaan seperti ini kandung lembaga sudah masak dan siap untuk dibuahi. Putik yang sudah 

masak biasanya mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya yang berfungsi sebagai tempat 

melekatnya serbuk sari. 

 

 
  

Pembentukan gamet jantan 

Gamet jantan dibentuk di dalam kepala sari (antera). Pada bagian ini terdapat sel induk 

mikrospora yang diploid. Sel ini akan membelah secara meiosis 2 kali, dari satu sel induk 

mikrospora membentuk 4 sel yang haploid. Selanjutnya, sel ini membelah secara mitosis dan 

terbentuklah sel dengan inti vegetatif, inti generatif, dan butir serbuk sari (sel gamet jantan). 

Jika kepala sari membuka, maka butir serbuk sari akan keluar. 

 

Bakal buah  
Bakal biji 
Sel induk megaspora 

meiosis 

4 megaspora 

3 megaspora 
mati 

1 megaspora 
berkembang mitosis 1 

mitosis 2 mitosis 3 

sel telur 

inti polar 

Pembelahan sitolpasma, 
hasilnya 7 sel, 8 inti 
(gamett betina) 



 
 

Perbedaan struktur bunga tergantung pada cara penyerbukan. Jika penyerbukannya dibantu 

oleh serangga, mahkota dan kelopak besar dengan warna yang cerah, kadang memiliki saluran 

madu. Jika penyerbukannya dibantu angin, mahkota dan kelopak kecil, bahkan tidak ada, 

putiknya bertangkai panjang menjulur keluar atau berbentuk bulu. 

 Berbeda dengan gymnospermae yang memiliki bakal biji terbuka, bakal biji tumbuhan 

bunga letaknya tersembunyi, serbuksari baru dapat sampai kebakal biji setelah melalui kepala 

putik.  Kepala putik menghasilkan zat yang dapat melekatkan serbuk sari.  Peristiwa 

melekatnya serbuk sari pada kepala putik disebut penyerbukan.  Sebagian besar tumbuhan 

angiospermae mengandalkan bantuan hewan, serangga, burung atau kelelawar dalam proses 

penyerbukan. Namun beberapa tumbuhan seperti rumput-rumputan melakukan penyerbukan 

dengan bantuan angin. 

Penyerbukan dapat terjadi dengan berbagai perantara : 

a. Perantara angin disebut anemogami, dapat terjadi bila butir serbuknya amat ringan, kecil 

dan kering.Contoh : pada pinus, damar, rumput-rumputan.  

b. Perantara air disebut hidrogami.Contoh : pada tanaman air. 

c. Perantara hewan disebut zoogami.Bila serangga (entomogami), burung (ornitogami), siput 

(malakogami), kelelawar (kiroptorogami).  

d. Penyerbukan dengan perantara manusia disebut antropogami.  Contoh : penyerbukan vanilli 

di Indonesia. 

Sel induk 
mikrospora 

meiosis 1 
meiosis 2 

mitosis  

inti vegetatif  
inti generatif 

butir serbuk sari 
(sel gamet jantan)  

mitosis  

kepala sari membuka, 
(butir serbuk sari 
dilepaskan) 



       
      Anemogami        entomogami           kiroptorogami     ornitogami             antropogami 

Menurut asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 : 

a. Autogami (penyerbukan sendiri).   

Serbuk sarinya berasal dari satu bunga yang sama. Bila terjadi pada saat bunga belum mekar 

disebut kleistogami. 

b. Geitonogami (penyerbukan tetangga) 

Bila serbuk sari berasal dari bunga lain yang berada dalam satu pohon (satu individu). 

c. Alogami (penyerbukan silang) 

Bila serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. 

Kadang-kadang terjadi kegagalan penyerbukan dan pada beberapa jenis tumbuhan tidak 

mungkin terjadi autogami. Penyebabnya adalah sebagai berikut : 

a. Dikogami : 

Bila waktu masaknya putik dan serbuk sari tidak bersamaan, hal ini disebabkan karena:1. 

Serbuk sari masak lebih dahulu daripada putiknya ….(protandri)…..Contoh : seledri, bawang 

Bombay, jagung 2. Putik masak lebih dahulu daripada serbuk sari ….(protogini). 

b. Didesious : 

Bila pada satu spesies, alat kelamin jantan dan betinanya terpisah, contoh : salak dan melinjo 

(Gnetum gnemon) 

c. Heterostili : 

Bila panjang antara tangkai benang sari dan tangkai putik tidak sama dan berbeda jauh.Contoh 

: kopi, kina dan kaca piring. 

d. Herkogami : 

Bila bentuk bunga tidak memungkinkan serbuk sari jatuh ke kepala putik.Contoh : vanili 

 

 Serbuk sari yang melekat pada kepala putik tumbuh menjadi tabung serbuk sari yang 

mengantar inti sperma untuk bertemu dengan inti sel telur dalam bakal biji,  Sel tabung 

bergerak ke tabung serbuk sari yang menuju bakal buah (ovari). Sementara itu sel gametofit 

membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Saat tabung polen (serbuk sari) mencapai 



ovul (bakal biji), ujung tabung menembus kantung embrio melalui mikropil, dan melepaskan ke 

2 sel sperma. Satu sel sperma membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat diploid (2n), 

sedangkan sel sperma lainnya membuahi 2 ini kutub sehingga terbentuk sel triploid (3n). sel ini 

akan membelah membentuk jaringan penyimpan cadangan makanan yang disebut endosperm. 

Selanjutnya endosperm akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot.  

Peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina disebut pembuahan 

(fertilisasi).  Fertilisasi pada gymnospermae disebut pembuahan tunggal, karena hanya terjadi 

satu kali pembuahan yaitu peleburan inti sperma dengan inti sel telur yang menghasilkan zigot, 

sedangkan pada tumbuhan bunga terjadi pembuahan ganda : 

Pertama :  peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur menghasilkan zigot. 

Kedua  : peleburan inti sperma dengan inti kandung lembaga menghasilkan putih 

lembaga (endosperma) yang merupakan cadangan makanan bagi embrio.  Zigot berkembang 

menjadi embrio, kemudian berkembang menjadi kecambah, selanjutnya tumbuh menjadi 

tumbuhan baru. 

Proses pembuahan selanjutnya akan diikuti dengan perkembangan buah dan biji. 

 
 

sel telur 

tangkai biji mikrofil 

integumen 

nuselus 

kantung lembaga 
inti kutub 

kepala putik 

tangkai  
putik 
tabung 
polen 

bakal  
biji 
mikrofil 

bakal buah 

polen 

inti 
generatif 

tabung 
polen 
inti 
vegetatif 

tabung 
polen 

 2 sperma 

 inti telur 

inti sperma 

 inti kutub 

 zigot 

endosperma 

 sel antibodi 



Embrio pada tumbuhan berbiji tertentu dapat terbentuk karena beberapa sebab. yaitu : 

1. Melalui peleburan sperma dan ovum (amfimiksis) 

2. Tidak melalui peleburan sperma dan ovum (apomiksis), yang dapat dibedakan atas: 

a. Apogami : 

embrio yang terbentuk berasal dari kandung lembaga. Misalnya : dari sinergid dan antipoda. 

b. Partenogenesis : 

embrio terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi. 

c. Embrio adventif : 

merupakan embrio yang terbentuk dari sel nuselus, yaitu bagian selain kandung lembaga. 

Apomiksis dan amfimiksis dapat terjadi bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio 

dalam satu biji, disebut poliembrioni. Peristiwa ini sering dijumpai pada nangka, jeruk dan 

mangga.  

 

b.  Aseksual/vegetatif 

Perkembang Biakan Tak Kawin Secara Alami / Vegetatif Alami,Perkembangbiakan secara 

alami adalah berkembang biaknya tumbuhan tanpa bantuan tangan manusia untuk terjadi 

pembuahan / anakan tanaman baru. 

a. Umbi Lapis, adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Contohnya seperti 

bawang merah, bawang Bombay, bawang putih,bunga bakung, dsb. 

b. Umbi Batang, adalah batang yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan 

dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya yang dapat tumbuh menjadi tanaman 

baru. Contoh seperti kentang,  dan ubi. 

c. Umbi akar, adalah akar yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dan dapat 

tumbuh menjadi tanaman baru.  Contoh seperti wortel, singkong, dahlia, bengkoang, dsb. 

Geragih, adalah batang yang menjalar secara terus-menerus di mana pada ruas batang dapat 

muncul tunas-tunas  

    baru. Misalnya seperti tanaman rumput teki, arbei, kangkung, strawbery dan lain sebagainya. 

d. Akar tinggal (Rhizoma), adalah tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh 

secara mendatar di tanah. Contohnya seperti Jahe Cs ( Zingiberaceae ) pada keladi, alang-alang, 

dll. 

e. Tunas, adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya 

yakni seperti pohon pisang, bambu, tebu, dan lain sebagainya. 



g. Tunas Adventif, adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu seperti 

pada akar, daun, dsb. Contoh tanaman bertunas adventif adalah seperti cocor bebek, pohon 

cemara, kesemek, sukun, dll. 

 

               
 

        
            Pisang   Cocor bebek 

           (tunas)   (tunas adventif) 

 

Perkembang Biakan Tidak Kawin Buatan / Reproduksi Vegetatif Buatan 

Perkembangbiakan secara buatan adalah berkembang biaknya tumbuhan tanpa bantuan campur 

tangan manusia. 

a. Mencangkok / Cangkok adalah suatu cara mengembangbiakkan tumbuhan dengan jalan 

menguliti batang yang ada lalu bungkus dengan tanah agar akarnya tumbuh. Jika akar sudah 

muncul akar yang kokoh, maka batang tersebut sudah bisa dipotong dan ditanam di tempat 

lain. 

b. Merunduk / Menunduk, adalah teknik berkembang biak tumbuh-tumbuhan dengan cara 

menundukkan batang tanaman ke tanah dengan harapan akan tumbuh akar. Setelah akar 

timbul, maka batang sudah bisa dipotong dan dibawa ke tempat lain. 

c. Menyetek / Nyetek, adalah perkembangbiak tumbuhan dengan jalan menanam batang 

tanaman agar tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya seperti singkong. 



d. Menyambung / Mengenten, adalah perkembang biakan buatan yang biasanya dilakukan 

pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas buat yang 

baik 

 

       
     mencangkok                    merunduk          menyetek            mengenten 

 

Penyebaran buah/biji 

 
 

 

Penggolongan dan peranannya 

Semua Angiospermae digolongkan dalam divisio tunggal, yaitu Anthophyta 

(tumbuhan berbunga). Berdasarkan jumlah daun lembaga (cotyledon) yang dimilikinya, 

tumbuhan bunga dibagi menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan biji berkeping 

satu/Monocotyledonae (monokotil) dan berkeping dua/Dicotyledonae (dikotil).  

Buah dimakan oleh burung 

Buah menempel pada kulit hewan 

Penyebaran oleh hewan 

Penyebaran oleh air 

Penyebaran oleh angin 



Perbedaan Ciri Dikotil dan Monokotil  

 

Pembeda Dikotil Monokotil 

Biji Biji mempunyai lembaga 

dengan 2 daun lembaga 

pada waktu berkecambah biji 

belah menjadi 2 bagian 

Biji mempunyai lembaga dengan 1 daun 

lembaga, keping biji mengalami 

metamorfosis menjadi alat pengisap 

makanan dari endosperm bagi lembaga 

Pada waktu berkecambah biji tidak 

berbelah. 

Lembaga / 

Kecambah  

Akar lembaga tumbuh terus 

menjadi akar tunggang yang 

bercabang-cabang dan 

akhirnya membentuk sistem 

akar tunggang. 

Pembentukan akar-akar yang kurang 

lebih sama besar dan keseluruhannya 

membentuk sistem akar serabut 

Batang  Ujung akar lembaga dan 

ujung pucuk lembaga tidak 

mempunyai pelindung khusus 

Ujung akar lembaga dilindungi oleh 

koleoriza ujung pucuk lembaga 

dilindungi oleh koleoptil 

Daun  Batang dari pangkal ke ujung 

seperti kerucut panjang, 

bercabang-cabang, buku-

buku dan ruas tidak jelas. 

Batang dari pangkal ke ujung hampir 

sama besar, tidak bercabanb cabang, 

buku-buku dan ruas-ruas batang 

tampak jelas. 

Daun  Daun tunggal atau majemuk, 

sering kali disertai daun 

penumpu jarang mempunyai 

upih. Daun duduknya 

tersebar atau berkarang.  

Tulang daun menjari atau 

menyirip. 

Daun tunggal berupih, kadang-kadang 

mempunyai lidah-lidah yang dianggap 

sebagai metamorfosisnya daun 

penumpu. Daun duduknya berseling 

atau merupakan rozet. Tulang daun 

sejajar atau melengkung. 

Bunga Bagian-bagian bunga dua, 

empat, atau lima 

Bagian-bagian bunga berjumlah tiga 

atau kelipatannya. 

Anatomi Baik akar maupun batang 

mempunyai kambium, 

Batang maupun akar tidak mempunyai 

kambium, tidak ada pertumbuan 



sehingga dapat tumbuh 

membesar (pertumbuhan 

sekunder) Letak berkas 

pembuluh melingkar 

sekunder. 

Letak berkas pembuluh menyebar 

 
 

1) Monocotyledonae (Monokotil) 

Di antara tumbuhan monokotil banyak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Biji-bijian 

seperti padi, jagung, dan gandum yang merupakan sumber energi bagi manusia, adalah anggota 

monokotil. Demikian juga rumput sebagai makanan ternak, secara tidak langsung merupakan 

sumber makanan bagi manusia. Beberapa famili (suku) monokotil yang sering kita jumpai akan 

kita pelajari pada uraian selanjutnya. 

a) Rumput-rumputan (Poaceae/Gramineae) 

Siapa tidak kenal rumput yang dapat kita jumpai di mana-mana. Tumbuhan berupa terna atau 

semak, batang merayap dengan rimpang di dalam tanah, ada juga batang yang tegak lums. Daun 

seperti pita panjang bertulang sejajar, bunga kecil, dan tidak menarik. Pelajari Gambar berikut. 

Dikotil 

kotiledon 
Pertulangan daun, 
menyirip, menjari 

Kambium ada, berkas 
pengangkut melingkar 2 kotiledon 

Bagian bunga kelipatan 2, 
4, atau 5 

Akar tunggang 

Akar serabut Bagian bunga 
kelipatan 3 

Kambium tidak ada, berkas 
pengangkut tersebar 

Pertulangan daun sejajar, 
melengkung 

kotiledon 

1 kotiledon 

Monokotil 



 
 

Tumbuhan yang termasuk gramineae memiliki akar serabut yang keluar dari pangkal 

batang, batang di tengahnya berongga. Daun serupa pita pada pangkalnya dilengkapi dengan 

pelepah daun. Bunga majemuk, tangkai bunga bercabang, tiap cabang bercabang lagi dan 

bunga terletak di ujung-ujung cabang tadi. Perhiasan bunga berupa tenda bunga yang 

selanjutnya akan tumbuh menjadi sekam, kepala putik berupa bulu. Apa yang membantu 

penyerbukan? Contoh tumbuhan monokotil: jagung sebagai sumber karbohidrat, tebu 

mengandung cairan pembuat gula, rumput-rumputan sebagai makanan ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Liliaceae 

 
Daerah distribusi tumbuhan ini meliputi seluruh dunia. Tumbuhan ini berupa tanaman 

basah dengan umbi lapis, berdaun tunggal kadang-kadang tereduksi. Beberapa macam bawang, 

seperti bawang merah, bawang putih merupakan bumbu masak, kucai sebagai sayur, lidah 

buaya adalah tanaman hias yang menghasilkan bahan pencuci rambut, lilia putih sebagai 

tanaman hias. 

A n g g re k -A n gg r ek a n  (O r ch i da ce ae )  

Suku ini merupakan idola banyak orang, lebih-lebih yang telah merupakan hasil 

pemuliaan. Beberapa negara telah mengembangkaan pembudidayaan jenis tumbuhan dari suku 

ini dan menghasilkan devisa yang tidak sedikit. Para penggemar anggrek berusaha untuk 

memperoleh jenis baru dengan melakukan pembastaran, baik antarjenis maupun antarmarga. 

Beberapa contoh anggrek hasil pembastaran, antara lain: Brassocattleya (bastar antara 

Brassocala dan Cattleya), dan Vandata (bastar antara vanda dan enantha). Akhir-akhir ini 

berkembang cara melalui kultur jaringan. Contoh anggrek yang masih asli antara lain anggrek 

bulan, anggrek bambu, dan anggrek kalajengking. 

 

 

 

 

 

 

 

 



d )  P i n a n g -p i na n g an  (A r a ca ce ae / Pa l mae )  

 

 
 

Pada umumnya tumbuhan palma berbatang tinggi besar, tidak bercabang. Berakar 

serabut, daun besar berbentuk menyirip atau kipas tumbuh di ujung batang. Tangkai daun ke 

pangkal melebar menjadi upih yang membalut batang. Bunga berkarang membentuk mayanag 

di ketiak daun, dilindungi seludang bunga. Kulit buahnya berlapis-lapis, daging bijinya 

mengandung lemak. Banyak jenis tumbuhan dari suku ini bermanfaat bagi mamisia, antara lain: 

pinang untuk makan sirih dan penghasil zat penyamak; aren (enau) menghasilkan nira untuk 

pembuatan gula, buahnya dijadikan kolang-kaling untuk dimakan; kelapa penghasil minyak 

goreng; kelapa sawit penghasil minyak goreng; siwalan buahnya dapat dimakan, menghasilkan 

nira; salak, daging buahnya enak dimakan; dan sagu batangnya mengandung sagu sebagai 

sumber karbohidrat. 

 

 

 

 

 

 



Temu-Temuan (Zingiberaceae) 

 
 

Tumbuhan terna dengan rimpang yang menyerupai umbi, biasanya mengandung minyak 

yang menguap. Batang di atas tanah pendek, biasanya mendukung bunga tunggal atau 

majemuk, kelopak dan mahkota dapat dibedakan. Daun tunggal, lebar, kadang-kadang terdiri 

dari helai, tangkai; dan upih. Anggota suku ini banyak yang berguna untuk bumbu dan obat-

obatan, antara lain laos, temu lawak, kunyit, jahe, dan kencur. 

 

Pisang-pisangan (Musaceae) 

Pisang merupakan salah satu anggota suku ini. Tumbuhan berupa terna besar, dan 

batang semu yang terdiri dari upih daun yang balut-membalut, daun lebar, tulang tebal. 

Keseluruhan rangkaian bunga merupakan tandan dengan bunga di bagian pangkal dan bunga 

jantan di bagian ujung perbungaan. Berbagai pisang dibudidayakan, menghasilkan buah-

buahan. Ada juga jenis yang tanaman hias, seperti pisang kipas.  

 

Beberapa contoh tumbuhan monokotil misalnya; 

a) Famili Liliaceae. Contohnya adalah Lilium longiflorum (lilia gereja), Gloriosa superba 

(kembang sungsang). 

b) Famili Amaryllidaceae. Contohnya adalah Agave cantala (kantala), Agave sisalana (sisal). 

c) Famili Poaceae. Contohnya adalah Oryza sativa (padi), Zea mays (jagung), Andropogon sorghum 

(cantel), Panicum miliaceum (jewawut). 

d) Famili Zingiberaceae. Contohnya adalah Zingiber officinalle (jahe), Curcuma domestica (kunyit), 

Alphinia galanga (laos), Kaempferia galanga (kencur). 

e) Famili Musaceae. Contohnya adalah Musa paradisica (pisang), Musa textilis (manila henep). 

f) Famili Orchidaceae. Contohnya adalah Phalaenopsis amabilis (anggrek bulan), Dendrobium 

phalaenopsis (larat). 



g) Famili Arecaceae. Contohnya adalah Cocos nucifera (kelapa), Arenga pinata (aren), Areca 

catechu (pinang), Elais quineensis (kelapa sawit). 

h) Famili Areceae. Contohnya adalah Colocasia esculenta (talas), Xanthosoma violaceum 

(bentul), Alocasia macrorhiza (sente). 

 

2) Dicotyledonae (Dikotil) 

Kebanyakan dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan berasal dari 

tumbuhan dikotil. Batangnya yang berkayu keras, dipakai sebagai bahan bangunan. 

Dan hampir semua tumbuhan pelindung merupakan tumbuhan dikotil. Tumbuhan ini 

meliputi terna (tumbuhan basah), semak, perdu, dan pohon. Dikotil adalah tumbuhan 

yang paling banyak jenisnya, tetapi dalam uraian ini hanya akan dibahas beberapa 

contoh famili (suku). 

a) Terung-terungan (Solanaceae) 

Anggota terung-terungan banyak yang bermanfaat bagi kita, kentang misalnya di beberapa 

negara dijadikan makanan pokok. Bagian mana dari kentang yang dijadikan bahan makanan?  

Ciri khas terung-terungan adalah bentuk bunga serupa bintang, terompet atau corong. 

Contoh Solanaceae yang lain: cabai, terung, dan kecubung.  

    
              Tomat   Kentang  Kecubung  Terung 

 

b) Cemara-cemaraan (Causarinaceae) 



  
 

Umumnya batang berkayu, cabang-cabang muda berwarna hijau berbuku-buku, daun 

tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang (penampilannya seperti Coniferae). 

Bunga berkelamin tunggal, bunga betina berbentuk bongkol pada cabang-cabang pendek, tanpa 

hiasan bunga, bunga dilindungi daun pelindung yang berkayu. Bunga jantan berupa benang sari 

berbentuk bulir di ujung cabang muda. Semua tumbuhan yang termasuk suku ini dikenal dengan 

nama Cemara, merupakan tanaman hias. 

 

c) Beringin-Beringinan (Moraceae) 

Tumbuhan yang termasuk famili ini terutama hidup di daerah panas, biasanya berupa 

pohon yang bergetah, daun tunggal yang duduknya tersebar, daun penumpu melebar, 

kadang-kadang memeluk batang. Bunga berkelamin satu, bunga majemuk berbentuk bongkol, 

tongol atau periuk. Buahnya buah semu majemuk. Banyak di antaranya yang berguna bagi 

manusia seperti tumbuhan karet, beringin, nangka, keluwih, cempedak, dan murbai untuk 

pemeliharaan ulat sutra. 

   
 Beringin  Cempedak 



  
Sukun      Murbei 

 

d) Sirih-sirihan (Piperaceae) 

Hampir semua tumbuhan ini tumbuh di daerah tropika. Tumbuhan berbentuk terna, 

berkayu, sering kali memanjat dengan akar perekat, daun tunggal duduk tersebar atau 

berkarang. Bunga majemuk, bijinya mengandung minyak atsiri. Contoh: lada yang 

menghasilkan lada hitam (buah belum masak dikeringkan dengan kulitnya), lada putih (buah 

masak, dikeringkan setelah kulitnya dibersihkan). Sirih dan cabai Jawa berguna dalam obat-

obatan. 

  
  Sirih   Lada 

e) Petai-petaian (Mimosaceae) 

  
Petai   Jengkol 



Pernahkah kamu melihat tumbuhan sikejut atau putri maiu yang jika disentuh daunnya 

menutup? Tumbuhan ini berupa semak atau perdu, batang berduri, daun majemuk menyirip 

ganda, bunga majemuk berbentuk bongkol, dan buah polongan. Sikejut adalah salah satu 

anggota mimosaceae, contoh lain yang berupa pohon, misalnya petai dan jengkol dapat 

dimakan. Sengon dan kaliandra untuk penghijauan. 

 

f) Jambu jambuan (Myrtaceae) 

    
 Duwet       Salam   Cengekeh  Kayu Putih 

 

Bermacam-macam jambu buahnya biasa kita makan, di ujung buah terlihat jelas sisa-sisa 

kelopak, tangkai putik dan benang sari. Daun jambu batu dapat dijadikan obat, bentuknya 

tunggal bersilang berhadapan. Selain jambu, tumbuhan yang termasuk Myrtaceae ialah pohon 

salam yang daunnya dijadikan penyedap makanan, jamblang;(duwet) biji dan kulit batang 

berguna untuk obat-obatan, kayu putih mengandung minyak atsiri dan menghasilkan minyak 

kayu putih, cengkih untuk bumbu. 

 

g) Kapas-kapasan (Malvaceae) 

  
  Kapas   Waru       Kembang Sepatu  Sadagori 

Banyak di antara anggota suku ini yang merupakan tanaman budi daya penting, seperti 

macam-macam kapas yang menghasilkan bahan sandang. Tumbuhan ini berupa terna atau 

perdu, dan tinggal bertepi rata atau berlekuk, tulang daun menjari, bunga besar. Contoh lain: 

waru, kembang sepatu, sadagori, dan palutan. 



h) Kaktus-kaktusan (Cactaceae) 

Tumbuhan gurun yang semula tumbuhan belantara Amerika Selatan ini sekarang telah 

melanglang buana. Banyak jenis kaktus yang buahnya enak dimakan, batang dan tunas sebagai 

sayuran. Buahnya yang berserat, selain enak dimakan juga bermanfaat sebagai penurun kadar 

gula darah, penurun kolesterol dan pencegah kanker usus. Orang Tionghoa meletakkan buah 

tersebut di altar diapit 2 patung naga sebagai persembahan untuk dewa, karena ini dikenal 

dengan sebutan buah naga. Saat ini buah naga banyak kita jumpai di pasar swalayan, sebagian 

besar impor, tetapi produk lokal lebih disukai karena lebih segar. 

Bentuk batangnya bermacam-macam, tebal berdaging, dan berair, disebut sukulen. Daun 

tereduksi menjadi bulu/rambut. Bunga relatif besar, perhiasan bunga tak dapat dibedakan 

antara kelopak dan mahkota. 

Budi daya buah naga mudah dan prospeknya cerah, karena ini banyak dilirik pekebunan 

Indonesia. Beberapa perkebunan besar di Pasuman, Mojokerto, Batu, dan Jember telah merintis 

penanaman buah naga. Kini buah naga merupakan komoditas andalan di banyak negara. Selain 

buah naga, berbagai jenis kaktus dipelihara sebagai tanaman hias. 

 

  
 Buah Naga 

 

i) Tumbuhan berbunga kupu-kupu (Papilionaceae) 

Ciri khas tumbuhan ini terletak pada mahkota bunganya yang berbentuk kupu-kupu. 

Mahkota bunga terdiri atas 1 bendera, 2 sayap, dan tunas. Benang sari 10, berberkas 2, 1 bebas 

yang 9 lainnya tangkai sari berlekatan. Berbuah polongan. Banyak di antara tanaman ini 

merupakan tanaman penghasil komoditi yang berharga karena bernilai gizi tinggi, dengan 

kandungan lemak, protein, dan vitamin. Contoh kedelai, bijinya kaya protein dan lemak, kacang 

hijau, kacang tanah, penghasil minyak, kapri, buncit, dan turi untuk sayuran, orok-orok 

(crotalarin) sebagai pupuk hijau. 



 
      Turi 

 

Mencakup semua tumbuhan berbunga yang memiliki 2 kotiledon (berkeping biji dua). 

Daun dengan pertulangan menjari atau menyirip.  Berbagai tumbuhan monokotil, yaitu bambu, 

padi, tebu dan gandum Tipe buah angiospermae, yaitu: 

a. Buah berdaging, yaitu suatu bangun berdaging yang mengelilingi biji. 

b. Buah kering, yaitu suatu kulit keras yang melindungi biji. 

Batangnya berkambium, oleh karena itu mengalami pertumbuhan sekunder. Pembuluh xilem 

dan floem tersusun melingkar (konsentris). Akar berupa akar tunggang ujung akar lembaga 

tidak dilindungi selaput pelindung. Jumlah bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. 

Beberapa contoh yang penting antara lain: 

a) Euphorbiaceae (tumbuhan jarak-jarakan), contohnya Euphorbia tirucalli (patah tulang), 

Manihot utilisima (ubi kayu), Hevea brassiliensis (karet, para). 

b) Moraceae. Contohnya adalah Ficus benjamina (beringin), Artocarpus communis (keluwih 

c) Papilionaceae. Contohnya adalah Vigna cinesis (kacang panjang), Phaseolus radiatus 

(kacang hijau), Arachis hypogea (kacang tanah), Clitoria ternatea (kembang telang). 

d) Caesalpiniaceae. Contohnya adalah Caesalpinia pulcherima (kembang merak), Tamarindus 

indica (asam). 

e) Mimosaceae. Contohnya adalah Mimosa pudica (sikejut), Leucaena glauca (lamtoro), dan 

Parkia speciosa (petai). 

f) Malvaceae. Contohnya adalah Gossypium sp. (kapas), Hibiscus tiliaceus (waru).  

g) Bombacaceae. Contohnya adalah Durio zibethinus (durian), Ceiba pentandra (kapuk).  

h) Rutaceae. Contohnya adalah Citrus nobilis (jeruk keprok), Citrus aurantifolia (jeruk nipis). 

i) Myrtaceae. Contohnya adalah Eugenia aromatica (cengkeh), Melaleuca leucodendron (kayu 

putih), dan Psidium guajava (jambu biji). 

j) Verbenaceae. Contohnya adalah Tectona grandis (jati), Lantana camara (lantana). 



k) Labiatae. Contohnya adalah Coleus tuberotus (kentang hitam). 

l) Convolvulaceae. Contohnya adalah Ipomoea batatas (ketela rambat), Ipomoea reptans 

(kangkung). 

m) Apocynaceae. Contohnya adalah Plumeria acuminata (kemboja), Alamanda cathartica 

(alamanda). 

n) Rubiaceae. Contohnya adalah Cinchona suecirubra (kina), Coffea arabica (kopi arabica), 

Coffea canephora (kopi robusta), Morinda citrifolia (mengkudu). 

 


