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Pada hari Minggu, Nina dan Siti pergi ke rumah Dimas. Di sana,  mereka 
melihat Dimas sedang bekerja membantu ayah Dimas memindahkan 
bibit mangga yang dibeli ayahnya kemarin siang.

”Sedang apa, Dimas?”, tanya Nina.
Dimas menjawab, ”Aku sedang membantu ayah memindahkan 

bibit pohon mangga yang dibeli ayah kemarin.”
”Wah, kamu rajin sekali,” timpal Siti.
Tidak juga, ”Sekalian mempraktikkan pelajaran yang telah diterang

kan Pak Guru tentang bagianbagian tumbuhan.”
”Kalau begitu, aku ikut membantu, ya?”, pinta Nina dan Siti.
”Boleh, ayo!”. Kemudian, mereka bekerja sambil mempraktikkan 

pelajaran tentang  tumbuhan.
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Peta Konsep

Bagian-Bagian 
Tumbuhan 

Tumbuhan termasuk dalam makhluk hidup, 
mengapa? Karena tumbuhan dapat tumbuh 
dan berkembang. Bagaimana tumbuhan dapat 
tumbuh dan berkembang? Seperti halnya makh
luk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian
bagian yang penting. Bagianbagian tersebut 
memiliki fungsi masingmasing dalam proses 
kehidupannya. Bagianbagian tersebut antara 
lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.

1.	Akar
Pernahkah kamu memerhatikan tumbuhan yang 
baru dicabut dari tanah? Jika pernah, kamu akan 
melihat bahwa ada bagian tumbuhan yang berada 
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Sumber: www.info-visual.com

Bagianbagian pada 
tumbuhan.
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di atas tanah dan ada bagian tumbuhan yang 
berada di bawah tanah. Bagian tumbuhan yang 
berada di dalam tanah adalah akar.

Akar membuat tumbuhan menjadi tidak mu
dah untuk dicabut dari tanah. Jadi, akar berfungsi 
sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. 
Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan 
akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa 
angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. 

Zatzat mineral dan air yang dibutuhkan 
untuk membuat makanan diserap oleh akar dari 
dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan 
tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap 
air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai  
penyimpanan cadangan makanan, misalnya 
pada beberapa tumbuhan umbiumbian. Amatilah 
Gambar 2.3a.

a b
Sumber: Botany, 1995.

Sumber: www.bobzook.com, web.syr.edu

Di samping itu, ada juga akar tumbuhan 
yang berfungsi membantu penyerapan oksigen 
di udara, seperti pada tumbuhan bakau. Amati 
Gambar 2.3b. 

Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis 
akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang.
Perhatikan Gambar 2.4. Akar serabut biasanya 
dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil (biji 
berkeping tunggal). Misalnya, padi, jagung, dan 
kelapa. Adapun akar tunggang biasanya dimiliki 

a b

Sumber: www.vegetablemdomline.
ppath.cornell.edu

a)  Akar serabut 
b)  Akar tunggang

a) Akar bawang, b) 
akar wortel, dan c) akar 
jagung memiliki bentuk 
akar yang berbeda. 

Gambar 2.2

a)  Akar ubi kayu 
digunakan sebagai 
tempat cadangan 
makanan.

b)  Akar pohon bakau 
berfungsi membantu 
penyerapan oksigen 
di udara.

Gambar 2.3

Gambar 2.4

a b c



Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas IV26

oleh tumbuhan jenis dikotil (biji berkeping dua). 
Misalnya, mangga, jambu, jeruk, dan kacang
kacangan. Berdasarkan Gambar 2.4 tersebut, 
dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dari 
keduanya?

2.	Batang
Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah 
adalah batang. Batang berfungsi sebagai tempat 
munculnya daun, bunga, dan buah. Di samping 
itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan 
mineral dan air yang diserap akar, serta zat 
makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian 
tubuh. Perhatikan Gambar 2.5. Gambar tersebut 
menunjukkan berbagai jenis batang tumbuhan 
yang memiliki bentuk bebeda.

Tahukah Kamu?

Jika batang 
tumbuhan dikotil 
dipotong, akan 
terlihat garisgaris 
melingkar. Jumlah 
garis tersebut 
menunjukkan jumlah 
umur tumbuhan. 
Garis melingkar 
itu disebut dengan 
lingkaran tahun.

Sumber: Botany, 1995. 

Sumber: www.upload.wikimedia.org

Batang sebagai Penyalur Air dan Mineral
Tujuan
Kamu dapat membuktikan bahwa batang berfungsi menyalurkan air ke 
seluruh tubuh tumbuhan
Alat dan Bahan 
1. Tiga batang tanaman seledri muda atau tanaman pacar air     
2.   Tiga buah gelas bening
3.  Air bening 
4.   Tiga jenis pewarna (merah, kuning, dan biru)   

Ayo, Cari Tahu  2.1 

a) Batang bambu,          
b)  batang beringin, dan 

c) batang kaktus

Gambar 2.5

a b c



Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas IV Bagian-Bagian Tumbuhan dan Fungsinya 27

3.	Daun
Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat 
berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun 
banyak mengandung zat warna hijau yang disebut 
klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian 
daun. Di samping bagianbagian tersebut, ada 
beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai 
pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai 
susunan tulang daun. Berdasarkan susunannya, 

Langkah Kerja
Lakukan secara berkelompok.
1. Isilah ketiga gelas yang telah kamu siapkan dengan air bening setinggi 2 cm.
2. Masukkan 3 pewarna sebanyak 10 tetes pada setiap gelas yang berisi air 

tadi sehingga didapat 3 gelas air yang berwarna merah, kuning, dan biru.

3. Masukkan tanaman yang telah dipotong bagian akarnya ke dalam gelas 
yang berisi air berwarna tadi.

4. Biarkan selama 30 menit dan lihat apa yang terjadi?
Diskusikanlah bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut.
1. Apakah fungsi zat warna pada kegiatan ini?
2. Apa yang terjadi pada warna tanaman setelah dibiarkan selama 30 menit?
3. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini?
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tulang daun ada yang menyirip, menjari, dan 
sejajar. 

a. Tulang Daun Menyirip
Petiklah sehelai daun mangga dan daun jambu. 
Amatilah bentuk tulang daun dari masingmasing 
daun tersebut. Tulang daun pada kedua daun 
tersebut berbentuk seperti sirip, lihat Gambar 
2.6. Tulang daun tersusun rapi mulai dari tangkai 
daun hingga ujung helai daun. Oleh karena itu, 
bentuk tulang daun seperti ini disebut bertulang 
daun menyirip. Coba kamu cari contoh lain yang 
termasuk bertulang daun menyirip.

b. Tulang Daun Menjari
Pernahkah kamu memerhatikan sehelai daun 
singkong? Perhatikan Gambar 2.7. Pada gambar 
tersebut kamu akan melihat bahwa pada daun 
singkong terdapat lebih dari satu tulang daun 
besar. Kemudian bentuk daunnya pun berbentuk 
seperti jari. Daun pepaya dan daun jarak memiliki 
bentuk tulang daun menjari seperti singkong. 
Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya?

c. Tulang Daun Sejajar
Daun jenis ini memiliki tulang daun berbentuk 
seperti garisgaris sejajar pada Gambar 2.8. 
Terlihat bahwa tulang daun tersebut sejajar mulai 
dari pangkal daun hingga ujung daun. Biasanya 
bentuk daunnya panjangpanjang. Contohnya, 
jagung, tebu, padi, dan alangalang. Dapatkah 
kamu menyebutkan contoh lainnya?

Sumber: Dokumentasi Penulis.

Daun bertulang menjari.
Gambar 2.7

Daun bertulang menyirip.

Sumber: Dokumentasi Penulis.

Gambar 2.6

Sumber: Dokumentasi Penulis.

Daun bertulang sejajar.
Gambar 2.8
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4.	Bunga
Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi 
sebagai alat perkembangbiakan. Bagaimanakah 
bunga berperan sebagai alat perkembangbiakan? 
Amatilah bagianbagian yang ada di dalam bunga, 
yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota 
bunga, benang sari, dan putik. Amati Gambar 2.9 
agar kamu lebih memahami penjelasan berikut.

Kerjakanlah secara berkelompok. Carilah beberapa jenis daun yang memiliki 
bentuk yang berbedabeda. Kemudian salinlah tabel berikut dan kerjakan 
dalam buku latihanmu. 

Setelah mengisi tabel tersebut, kumpulkan pada guru dan diskusikan 
bersama teman dan gurumu.

Ayo, Kerjakan   2.1

No. Gambar Bentuk Daun Jenis Tulang Daun

1. menyirip

....

....

....

....

2.

3.

Tabel Bentuk Daun dan Jenis Susunan Tulang Daun
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a. Tangkai Bunga
Tangkai bunga merupakan bagian yang berada 
pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan 
sebagai penopang bunga dan sebagai penyam
bung antara bunga dan batang atau ranting.

b. Kelopak Bunga
Kelopak bunga merupakan bagian yang me
lindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. 
Biasanya, bentuk dan warnanya menyerupai 
daun.

c. Mahkota Bunga
Mahkota bunga umumnya memiliki warna ber
macammacam sehingga disebut perhiasan 
bunga. Perhatikan Gambar 2.9.

Warna yang menarik itu berguna untuk 
memikat kupukupu atau serangga lainnya agar 
hinggap pada bunga. Serangga tersebut dapat 
membantu dalam proses penyerbukan.

d. Putik
Putik terdapat di bagian tengahtengah bunga. 
Biasanya, putik dikelilingi oleh benang sari. 
Perhatikan Gambar 2.11a. Putik berfungsi 

Benang 
sari

Tangkai 
bunga

Kelopak

Mahkota

Sumber: The Plant World, 1989.

Bagianbagian bunga
Gambar 2.9

Putik

Sumber: CD Image; www.lookoutnow.com; www.kidswedindia.com

a) Bunga lili, b) bunga 
mawar, dan c) bunga 

matahari memiliki 
mahkota dengan warna 

dan bentuk berbeda
beda.

Gambar 2.10
a b c

sebagai alat kelamin betina. Putik terdiri atas 
kepala putik dan tangkai putik. 
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Pada bagian dasar tangkai putik terdapat 
bagian yang kelak akan menjadi buah dan 
biji. Apabila serbuk sari berhasil menempel 
pada bagian kepala putik maka terjadi proses 
penyerbukan. Proses penyerbukan merupakan 
awal dari perkembangbiakan pada tumbuhan.

e. Benang Sari
Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga 
yang berdekatan dengan mahkota bunga. Per
hatikan Gambar 2.11b. Benang sari berfungsi 
sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri 
atas tangkai sari dan kepala sari. 

Pada kepala sari ini dihasilkan serbuk sari. 
Serbuk sari bersifat ringan dan mudah terbang 
tertiup angin. Selain itu, serbuk sari dapat 
menempel pada kaki, kepala, dan tubuh kupu
kupu atau serangga yang hinggap.

Sumber: CD Image, 2000.

a

b a)  Putik
b)  Benang sari

Gambar 2.11

Tahukah Kamu?

Penyerbukan hanya 
dapat terjadi jika 
serbuk sari yang 
menempel pada putik 
berasal dari bunga 
yang sama jenisnya.

Sumber: Seri Pustaka 
Sains, Tumbuhan, 2005.

Ayo, Mengingat 
Kembali 
Bagianbagian 
tumbuhan terdiri 
atas akar, batang, 
daun, bunga, buah, 
dan biji.

5.	Buah	dan	Biji
Kamu tentunya sangat suka makan buahbuahan. 
Apakah sebenarnya buah itu? Sebenarnya, buah 
merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi 
melindungi biji. 

Perhatikan Gambar 2.12. Buah ada yang 
berdaging, contohnya buah mangga dan buah 
apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. 
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Bagian yang kamu makan biasanya daging 
buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan 
yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk 
sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh 

menjadi tumbuhan baru. 
Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu 

dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu 
disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut 

Kumpulkan beberapa jenis bunga yang ada di lingkunganmu, kemudian 
amati dan tuliskan pengamatanmu dalam tabel sebagai berikut. Salinlah 
tabel di bawah ini dan kerjakan di buku latihanmu.

Setelah diperoleh hasil pengamatan, diskusikan bersama teman dan 
gurumu.

Ayo, Kerjakan   2.2

Jumlah
Nama Bunga

Mahkota Kelopak Putik Benang Sari

Bunga bakung

....

....

....

....

....

....

6
....
....
....
....
....
....

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

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

6
....
....
....
....
....
....

Tabel Kelengkapan Bagianbagian Bunga pada Setiap Jenis Bunga.

Sumber: Seri Eyewitness, Pohon, 1992.

a bDaging 
buah

Biji
Daging buah dan biji 

pada a) buah mangga 
dan  b) buah apel

Gambar 2.12
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Sumber: Botany, 1995.

dikotil. Perhatikan Gambar 2.13.
Dapatkah kamu menyebutkan contoh biji 

berkeping satu atau berkeping dua?
Disamping itu, ada juga buah yang tidak 

berdaging. Contohnya

Kerjakanlah soal-soal berikut pada buku latihanmu.
1. Sebutkan bagianbagian dari tumbuhan.
2. Apakah fungsi masingmasing bagian dari tumbuhan yang telah kamu 

sebutkan?

Ayo, Berlatih  2.1

a

a) Biji monokotil
b) Biji dikotil

Gambar 2.13

b
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Pada bab 2, kamu sudah mempelajari tentang bagianbagian tumbuhan 
dan fungsinya. Apakah kamu sudah memahami materi tersebut? Dalam 
mempelajari materi tersebut, apakah kamu mengalami kesulitan? Jika ada, 
tanyakan dan diskusikan bersama temanteman dan gurumu.

Ayo, Pelajari Kembali

Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, 
bunga, buah, dan biji.
Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral serta mengukuhkan 
tumbuhan.
Batang berfungsi untuk menyalurkan bahan makanan ke seluruh tubuh 
tumbuhan.
Bunga merupakan alat perkembangbiakan.
Buah dan biji merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan antara 
serbuk sari dan putik. Biji disebut juga sebagai calon tumbuhan baru.

•

•

•

•
•

Ayo, Pahami
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Kerjakanlah pada buku latihanmu.

A. Pilihlah jawaban yang paling benar. 

Evaluasi Bab 2

1. Berikut ini, bagian yang berfungsi 
sebagai penyerap air dan mineral 
ialah ....
a. batang c. akar 
b. daun d. buah

2. Pada pohon bakau, akar dapat 
berfungsi sebagai ....
a. penyerap oksigen di udara
b. cadangan makanan
c. tempat fotosintesis
d. calon tumbuhan baru

3. Tumbuhan yang memiliki akar 
serabut ialah ....
a. kacangkacangan
b. pohon kelapa
c. pohon mangga
d. pohon jeruk

4. Daun merupakan tempat melaku
kan fotosintesis karena ....
a. memiliki tulang daun
b. memiliki serbuk sari
c. memiliki cadangan makanan
d.	 memiliki	klorofil

5. Bagian bunga yang dapat menarik 
perhatian serangga adalah ....
a. tangkai bunga c. putik
b. mahkota d. kelopak

6. Bagian bunga yang memiliki 
fungsi sebagai alat kelamin jantan 
adalah ....
a. putik c. kelopak
b. benang sari d. mahkota

7. Perhatikan gambar berikut.

1 2

Sumber: Dokumentasi Penulis

3 4

  Daun yang memiliki tulang daun 
menjari ditunjukkan oleh gambar 
nomor ....
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

8. Serangga dapat membantu pe
nyerbukan karena ....
a. benang sari yang menempel 

pada serangga dapat me
nempel ke putik bunga lain

b. putik yang menempel pada 
serangga terbawa dan me
nempel ke bunga lain
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c. serbuk sari yang terbawa 
serangga menempel ke kepala 
putik

d. kepala putik yang terbawa 
serangga menempel ke bunga 
lain

9. Bagian tumbuhan yang terbentuk 
dari hasil penyerbukan dan 
pembuahan adalah ....

a. bunga c. daun
b. buah dan biji d. akar

10. Berikut ini, yang termasuk ke dalam 
biji berkeping satu adalah ....
a. biji mangga
b. biji kacang hijau
c. biji jagung
d. biji kacang merah

B. Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.

 1. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan adalah ....
 2. Akar terdiri atas 2 macam, yaitu ....
 3. Batang pada tanaman ubi jalar berfungsi untuk ....
 4. Batang berfungsi untuk ....
 5. Berdasarkan susunan tulang daun, daun dapat dibedakan menjadi empat 

golongan, yaitu ....
 6. Zat warna hijau pada daun disebut juga dengan ....
 7. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai perhiasan bunga adalah ....
 8. Bagian tumbuhan bunga yang menempel pada putik pada saat penyerbukan 

adalah ....
 9. Daging buah berfungsi untuk ....
10. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dapat dibedakan menjadi 2 golongan, 

yaitu .... 

C.  Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

1. Tuliskan bagianbagian tumbuhan yang berada di atas tanah.
2. Jelaskan dua fungsi dari akar.
3. Di manakah tempat fotosintesis terjadi? Mengapa terjadi di bagian 

tersebut?
4. Tuliskan bentukbentuk daun.
5. Tuliskan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian, jelaskan 

mengapa bagian tersebut disebut alat perkembangbiakan pada 
tumbuhan.


