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 Gerak pada tumbuhan 
merupakan bagian dari 
iritabilitas atau 
kemampuan 
menanggapi 

PENDAHULUAN

menanggapi 
rangsangan
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GERAK HIDROKOPIS
 terjadi akibat perubahan kadar air di 

dalam tubuh tumbuhan:

 pecah polong yang telah tua 
pada kedele, lamtoro dan bom air

 pecah buah yang telah dari kapuk 
randu

 pecah kotak spora pada  pecah kotak spora pada 
tumbuhan paku dan lumut

 pecahnya  polong dan buah karena  
jaringan polong/ buah 
hidrokopis sehingga terjadi 
imbibisi air dari luar ke jaringan 
tersebut

Polong kacang Kedele
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 Gerak yang 
disebabkan oleh 

rangsangan 
dari luar

Gerak Esionom

Gerak TROPISME
Arah 
rangsangan dari 
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Gerak ESIONOM

Gerak TROPISME

Gerak TAKSIS

Gerak NASTI

rangsangan dari 
luar

Gerak yang arahnya 
tidak dipengaruhi 
arah datang 
rangsangan

Gerak pindah tempat 
yang dipengaruhi 
datangnya rangsangan



 TROPISME

 Fototropisme : 

 gerak tumbuhan yang 
dipengaruhi oleh  arah 
datangnya cahaya

 Fototropisme positif

 Gerakan tumbuh 
menuju sumber 
datangnya cahaya. Fototropisme positifdatangnya cahaya. 
Contoh Gerak 
tumbuh tunas 
apikal

 Fototropisme 
negatif

 Gerakan tumbuh 
menjauhi/menghind
ari sumber cahaya. 
Contoh gerakan 
tumbuh tunas akar
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Fototropisme positif

Fototropisme negatif



Geotropisme (Gravitropisme)
 Gerak yang dipengaruhi oleh 

pusat bumi atau pusat 
gravitasi
 Geotropisme positif atau  

gravitropisme positif 
gerak tumbuh bagian tubuh 

Geotropism
e negatif

gerak tumbuh bagian tubuh 

tumbuhan mendekati 
pusat bumi/sumber 
gravitasi. 

 Geotropisme negatif: 
gerak tumbuh bagian tubuh 

tumbuhan menjauhi 
pusat bumi/sumber 
gravitasi. 
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Geotropisme
positif



Tigmotropisme
 Gerak yang dipengaruhi oleh 

sentuhan

 Mekanisme pembelitan oleh sulur 
(dijumpai pada labu, ketimun, kacang 
ercis)

saat sulur menyentuh benda disekitarnya  saat sulur menyentuh benda disekitarnya 
penurunan kecepatan pembelahan dan 
elongasi sel pada bagian sulur yang 
menyentuh, sebaliknya pada bagian yang 
tidak menyentuh pertumbuhan benda terjadi 
pertumbuhan yang lebih cepat

 Adanya perbedaan laju pertumbuhan 
pada dua sisi berbeda tersebut 
menyebabkan sulur membengkok dan 
membelit benda yang tersentuh
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 Hidrotropisme ; Gerak tumbuhan yang 

dipengaruhi oleh ransangan Air. Gerak akar menuju sumber 
air

 Kemotropisme 

 Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh  Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh 
ransangan bahan kimia.  Contoh

 gerak tumbuh akar menuju daerah yang mengandung 
makro-mikro nutrient atau pupuk, 

 pertumbuhan buluh serbuk sari menuju bakal buah pada 
saat pembuahan terjadi.  

 akar yang tidak bertumbuh  ke arah bahan kimia yang 
toksis
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 Gerak Nasti
 Fotonasti

 Gerak tumbuhan yang 
dipengaruhi oleh cahaya 
matahari, misalnya  
mekarnya bunga pukul 
empat (Mirabillis jalapa)

Fotonasti

 Termonasti

 Gerak ini dipengaruhi oleh 

rangsangan suhu

 Contoh bunga tulip 
atau bunga Desember 
dimana selalu 
berbunga/mekar jika 
suhu meningkat 
(hangat)
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Lanjutan gerak NASTI
 Niktinasti/epinasti : gerak 

yang dipengaruhi oleh gelap 
(cahaya). 

Maranta leuconeura &  Maranta leuconeura & 
Lamtoro akan daun 

merunduk/mengkatub
ketika malam tetapi  daun 

akan  tegak/terbuka ketika 

pagi/siang
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Tigmonasti

gerak akibat adanya 

sentuhan. 

Sentuhan  menstimulasi 

perubahan tekanan 
turgor sel-sel  diikuti 
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turgor sel-sel  diikuti 

dengan adanya gerak 
tertentu,

Gerak menutup  daun 

Venus sp ketika serangga 
menghinggapi,  putri malu 
ketika disentuh



Tigmonasti pada
Putri malu 
(Mimosa pudica)
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 Hidronasti = Gerak akibat perubahan 
kandungan air

 Contoh

 Mengulung & menutupnya daun akibat 
perubahan kandungan air tanah.

Pada tanaman graminae (padi, jagung & bambu

 Nasti kompleks; gerak akibat adanya sejumlah 
rangsangan

 Membuka & menutupnya stomata karena 
hormon, pH, ion K, sukrosa, asam malat
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 Pada tanaman graminae (padi, jagung & bambu



 Gerak sebagian atau seluruh tubuh 

tumbuhan karena adanya suatu 
rangsangan
 Gerak Mendekati

 Gerak menjauhi

 Pengelompokkan gerak taksis 
berdasarkan macam rangasangan

GERAK TAKSIS

FOTOTAKSIS
rangsangan 
CAHAYAberdasarkan macam rangasangan
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Gerak TAKSIS

FOTOTAKSIS

KEMOTAKSIS

AEROTAKSIS

CAHAYA

Rangsangan oleh 
O2

Rangsangan 
SENYAWA 
KIMIA



 Fototaksis adalah Gerak seluruh  
/bagian tubuh tumbuhan  yang 
disebabkan oleh cahaya.

 Contoh

 gerak Euglena menuju ke 
tempat yang bercahaya 

 gerakan pemencaran spora 
dari sporangium jamur 

 Kemotaksis adalah gerak yang 
disebabkan oleh rangsangan zat 
kimia

 Contoh

 Gerakan spermatozoid
menuju suatu zat kimia khusus 
seperti sukrosa atau asam 
malat yang dihasilkan oleh dari sporangium jamur 

Pilobolus sp

 alga hijau Clamydomonas
akan mendekati tempat 
dengan cahaya dgn intesitas 
sedang, namun menjauhi 
tempat tersebut jika intensitas 
cahaya menjadi kuat

 Kloroplas menuju daerah yang 
terkena cahaya

malat yang dihasilkan oleh 
organ reproduksi betina 
untuk  membantu terjadinya 
peleburan spermatozoid 
dengan ovum

 Aerotaksis adalah gerak yang 
disebabkan oleh rangsangan 
udara 
 Contoh: gerakan bakteri aerob 

menuju ke  daerah yang banyak 
mengandung oksigen

15



Gerak Endonom
 Siklosis = gerak 

rotasi protoplasma

 Nutasi =  gerak  Nutasi =  gerak 
melingkar ujung 
batang di udara
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