
Jaringan Tumbuhan

Kuliah IX



Jaringan tumbuhan 

: sekelompok sel dengan asal usul, struktur 
dan fungsi yang sama.
– Jaringan meristem
– Jaringan parenkim
– Jaringan penyokong
– Jaringan penutup
– Jaringan pengangkut
– Duktus sekret dan pembuluh getah

Kuliah IX

Kuliah X





Jaringan meristem

Bersifat embrio (embrional)
– Sel aktif membelah
– Terus menerus
– Dapat beristirahat sementara (dormansi) pada 

tumbuhan tahunan di empat musim
– Pertumbuhan dan pengkhususan secara 

morfofisiologi sel : diferensiasi
– Diferensiasi jaringan dewasa (jar. permanen)





Jaringan meristem

Pengelompokan meristem
– Tempatnya dalam tubuh tumbuhan
– Asal usul dan jaringan yang dihasilkan
– Struktur
– Tahap perkembangan
– fungsi



Jaringan meristem

Menurut tempatnya dalam tubuh tumbuhan
– Meristem pucuk batang dan akar
– Meristem interkalar diantara jaringan dewasa (buku 

Gramineae)
– Meristem lateral sejajar dengan permukaan organ (cth. 

kambium dan felogen)

Menurut asal usul
– Meristem primer tetap menjadi meristem
– Meristem sekunder menjadi dewasa dan bisa 

berdeferensiasi



meristem pucuk



kambium



Jaringan meristem

Sifat sitologi meristem
– Dinding tipis
– Betuk isodiametris
– Banyak protoplasma
– Protoplas tidak mengandung bahan cadangan 

dan kristal
– Vakuola sangat kecil



Meristem pucuk

Berdasar keaktifan membelah 2 macam 
wilayah meristem
– Wilayah pucuk pusat (meliputi sel inisial tunika 

dan korpus tempat terjadinya pembelahan
– Wilayah tepi banyak keaktifan mitosis



Jaringan parenkim

Merupakan jaringan dasar yg tdpt pada seluruh 
tubuh tumbuhan.
Fungsi sangat beragam
Masih bisa membelah, bahkan pada yang dewasa

– menutup luka dan regenerasi
Secara morfologi selnya sama dengan sel meristem 

primitif
Dinding sel relatif tipis
Bisa terdapat kloroplas



Jaringan parenkim

Berdasarkan fungsi :
– Klorenkim (parenkim asimilasi)

Berisi kloroplas untuk asimilasi
Mempunyai satu atau beberapa vakuola

– Parenkim penimbun
Berisi leukoplas (cadangan makanan)
Tersusun rapat tanpa ruang antar sel

– Parenkim air pada tumbuhan kering, sukulen
– Aerenkim (parenkim udara)

Banyak ruang antar sel





Jaringan penyokong / penguat

Ada dua macam : kolenkim dan sklerenkim
Disebut juga stereom
Berfungsi memberi kekuatan dan melindungi 
secara mekanik jaringan-jaringan di 
sekitarnya.



Kolenkim

Tersusun atas sel hidup berbentuk agak 
memanjang dan biasanya berdinding tebal
Bersifat plastis irreversible
Dapat berisi kloroplas
Diding sel dari selulosa, pektin, hemiselulosa 
dan tanpa lignin
Terdapat pada batang, daun, bunga, buah 
dan akar





Kolenkim

Berdasar tipe dinding selnya :
– Kolenkim sudut
– Kolenkim lamela
– Kolenkim lakuna
– Kolenkim cincin



Sklerenkim

Berdinding sel sekunder yang tebal
Mengandung lignin, tapi kadang tidak
Beragam bentuk, struktur, asal usul dan 
perkembangannya
Berbentuk serabut
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