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I. PENDAHULUAN 
 

 Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan 

tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan 

sangat terbatas, biasanya gerakannya tidak berpindah tempat (kecuali 

yang bersel satu). Bagaimana cara kita membuktikan bahwa tumbuhan 

juga melakukan gerak? 

Gerakan yang dilakukan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, 

misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun 

tertentu kecuali tumbuhan bersel satu. Gerakan tumbuhan dapat diamati 

dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau ke arah 

tertentu. Sebagai contoh jika kita menancapkan sebatang kayu atau 

ranting di dekat tanaman mentimun atau tanaman lain yang merambat, 

maka selang beberapa waktu ranting kayu tersebut telah dibelit oleh 

tanaman mentimun atau tanaman yang merambat lainnya. 

Demikian pula akar-akar yang menembus tanah menuju ke 

tempat yang lembap atau berair. Peristiwa tersebut merupakan contoh 

bahwa tumbuhan bergerak. Jadi, gerakan tumbuhan terjadi karena 

adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang 

atau iritabilita yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. 

Bagaimana terjadinya iritabilita pada tumbuhan? Seperti makhluk 

hidup lainnya, tumbuhan juga memiliki kepekaan terhadap rangsang 

tertentu. Untuk menanggapi rangsangan tersebut tumbuhan melakukan 

gerakan yang mungkin menuju ke arah rangsang, menjauhi rangsang, 

atau hanya sekedar melakukan gerak tanpa menunjukkan ke arah 

tertentu.   
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II. GERAK PADA TUMBUHAN 

 

Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Gerak endonom. 

2. Gerak etionom / Esionom. 
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2.1. GERAK ENDONOM 

Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh 

rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu 

sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Macam-macam gerak 

endonom, yaitu: 

 

1.  Nutasi  

        Gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya 

rangsangan dari luar (Gambar 2). 
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 2. 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 kedelai). Hal ini 

disebabkan berkurangnya air pada kulit buah. Kulit buah menjadi 

kering,retak dan akhirnya pecah sehingga bijinya terpental ke luar. 

Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara 

tumbuhan tersebut memencarkan alat perkembang biakannya. Gerak 

higroskopis juga terjadi pada membukanya kotak spora (sporangium) 

tumbuhan paku (Pteridophyta) dan lumut phyta). 
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2.2. GERAK ETINOM 

Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang 

disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan.  Gerak 

etionom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat 

berupa: 

1. Cahaya 

2. Sentuhan 

3. Suhu 

4. Air 

5. Gravitasi bumi 

6. Zat kimia 

Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan 

tersebut adalah: akar, batang, daun, bunga, buah atau bagian dari organ 

tumbuhan tersebut.  Berdasarkan arah respon, gerak etionom dibedakan 

menjadi: 

1. Gerak tropisme 

2. Gerak nasti 

3. Gerak taksis 

 

2.2.1. GERAK TROPISME   

  

Gerak Tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah 

geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu trope, yang berarti membelok. Bila gerakannya 

mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif sedangkan jika gerak 

responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tro isme negatif. 

Contoh:  

• Gerak batang tumbuhan ke arah cahaya,  

• Gerak akar tumbuhan ke pusat bumi,  

• Gerak akar menuju air, dan  

• Gerak membelitnya ujung batang atau sulur pada jenis tumbuhan  

   bersulur.  
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Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi:  

1. Fototropisme 

2. Geotropisme 

3. Hidrotropisme 

4. Kemotropisme 

5. Tigmotropisme 

6. Termotropisme 

7. Skototropisme 

 

 

1. FOTOTROPISME 

Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh 

rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah 

pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya.  Koleoptil 

merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil yang 

berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh Fototropisme 

disebut juga heliotropisme.    Fototropisme  berkaitan erat dengan zat 

tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut auksin. Pada 

sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi 

batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena 

cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang 

tidak terkena cahaya sehingga batang membelok ke arah cahaya. 

Beberapa hipotesis menyebutkan fototropisme  disebabkan 

kecepatan pemanjangan sel-sel pada sisi batang yang lebih gelap lebih 

cepat dibandingkan dengan sel-sel pada sisi lebih terang karena adanya 

penyebaran auksin yang tidak merata dari ujung tunas.  Hipotesis lainnya 

menyatakan bahwa ujung tunas merupakan fotoreseptor yang memicu 

respons pertumbuhan. Fotoreseptor adalah molekul pigmen yang disebut 

kriptokrom dan sangat sensitif terhadap cahaya biru.  Namun, para ahli 

menyakini bahwa fototropisme tidak hanya dipengaruhi oleh fotoreseptor, 

tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam hormon dan jalur signaling. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koleoptil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumput
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koleoptil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Monokotil
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Auksin
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoreseptor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoreseptor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pigmen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriptokrom&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoreseptor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hormon
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http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sprouter.png
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 2. GEOTROPISME  

Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh 

rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga gravitropisme.  

Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke 

bawah, Misalnya: gerak pertumbuhan akar.  Geotropisme negatif jika 

gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, Misalnya: gerak 

pertumbuhan batang. 

 

 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Warming-Skudbygning-Fig15-Hippuris-vulgaris.jpg


9 

 

  Tumbuhan dapat membedakan arah atas dan bawah dengan 

pengendapan statolit.  Statolit adalah plastida khusus yang mengandung 

butiran pati padat dan terletak pada posisi rendah, misalnya pada bagian 

tudung akar.  Adanya penumpukan statolit pada akar dapat memicu 

distribusi kalsium dan auksin.  Namun, tanaman yang tidak memiliki 

statolit pun masih dapat mengalami gravitropisme yang disebabkan 

kinerja sel akar yang dapat berfungsi sebagai indera dan menginduksi 

perenggangan protein sel ke atas dan penekanan protein sel tanaman ke 

sisi bawah akar.  

  Istilah geotropisme digunakan untuk fenomena yang mana bagian 

– bagian tanaman multiseluler mengasumsikan orientasi pada sudut yang 

secara khusus yang berhubungan dengan arah tali pengukur tegak lurus.  

Jadi sebagian besar organ tanaman mencapai  keseimbangan stabil pada 

sebuah sudut tertentu terhadap vektor gaya berat dan dari situ setiap 

keberangkatan yang dipaksakan akan menyebabkan tanaman 

melengkung balik kepada apa yang mungkin disebut orientasi yang 

disukai.   

Pelengkungan timbul dengan ekspansi diferensiasi dari kedua sisi 

organ yang bersangkutan, hampir selalu hal ini permanen, ekspansi 

pertumbuhan yang tidak dapat balik meskipun perubahan volume yang 

dapat balik, misalnya pada pulvini dari Phaseolus vulgaris) yang 

diinduksikan oleh tekanan hidrostatis (turgor) kandungan isi sel bias 

menjadi dasar respon-respon itu. 

  

  Jenis- Jenis  Reaksi Geotripisme 

 

 Reaksi geotropisme  diklasifikasikan menurut orientasi 

keseimbangan dari organ relative terhadap arah tarikan gravitasional.  

Sumbu pusat dari sebagian besar tanaman meluruskan diri sejajar  mereka 

sejajar dengan arah ini dan disebut sebagai ortogeotropis (Gambar 1).  Jika 

pertumbuhan mereka ada pada arah vektor gaya berat, misalnya akar-

akar primer mereka adalah geotropis positif.  Jika mereka tumbuh arah 

berlawanan, mereka adalah geotris negatif, misalnya batang utama.   

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statolit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Plastida
http://id.wikipedia.org/wiki/Pati
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tudung_akar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
http://id.wikipedia.org/wiki/Auksin
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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Sebuah organ lateral biasanya menemukan keseimbangan pada 

sudut terhadap karakteristik vektor gaya berat dari tahapan 

perkembangannya terhadap kondisi-kondisi dibawah mana ia tumbuh.  

Perilaku demikian itu disebut sebagai plagiogeotropis. 

 Sebuah kasus  khusus dari plagiogeotropis diperlihatkan oleh 

banyak akar dan batang (rhizoma) yang tumbuh secara horisontal, yaitu 

tepat pada sudut tegak lurus terhadap vektor gaya berat, perilaku 

demikian disebut diageotripisme. 

 

 

 



12 

 

  
 

 
 
 Mayoritas organ-organ ortogeotropis adalah simetris radial dan 

reaksinya hanya disebabkan oleh sebuah perbedaan pada tingkat 

pertumbuhan dari sisi itu yang kebetulan menjadi atas dan bawah, 

perbedaan ini tetap dipertahankan  sampai organ tersebut menjadi 

vertiakal.  Situasi menjadi rumit didalam organ-organ plagiotropis, yang 

sering mempunyai simteri bilateral, yaitu dorsiventral dengan sisi atas dan 

bawah yang jelas secara struktural maupun biokimia.  Jadi epinasti adalah 

kecendrungan bawaan untuk permukaan  dorsal untuk tumbuh lebih 

cepat dari pada permukaan ventral.  Hiponasti adalah kebalikan dari hal 

ini. 
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   Terdapat bukti percobaan yang menyatakan, paling sedikit pada 

beberapa tanaman, bahwa prilaku plagiogeotropis adalah hasil dari dua 

rangsangan yang bertentangan, satu ortogeotropis dan yang lain epinasti 

atau hiponasti.  Sebagai contoh sebuah organ yang plagiotropis negatif 

akan merupakan ortpgeotropis negatif dan epinasti, sudut keseimbangan 

dicapai  dimana kedua  kecendrungan ini saling menetralisasikan satu 

sama lainnya. 

 Gerakan yang dikendalikan gayaberat lainnya juga dikaitkan 

dengan asimetris internal dari organ-organ.  Daun dari banyak tanaman 

berada pada keseimbangan geotropis jika bidang lamina tegak lurus 

dengan vektor gravitasi dengan sisi adaksial paling atas.  Perpindahan 

sudut akan diikuti oleh memuatnya gagang daun atau bahkan cabang 

penahan sehingga membawa lamina kembali ke bidang semulanya.  

Fenomena ini dikenal sebagai geotrofisme. 

 
 

3. HIDROTROPISME  

Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya 

rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat 

yang basah (berair). 

Misalnya;  

Gerakan akar kaktus untuk mencari air.  
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https://zaifbio.files.wordpress.com/2013/12/2013-12-04_183633.jpg
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4. KEMOTROPISME  

Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya 

rangsangan berupa zat kimia.  

Misalnya: Gerakan akar yang menuju unsur hara ataupupuk dalam tanah. 
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5. TIGMOTROPISME  

  Tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang 

dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "thigma" 

yang berarti "sentuhan".  Contoh dari tigmotropisme adalah pertumbuhan 

tanamansulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya 

merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya dan 

pada Brunnichia ovate. 
  Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu.  

Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit 

karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan karena sel-sel yang 

terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya 

menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan . 

Contoh lainnya adalah sentuhan angin kencang pada tebing bukit 

membuat pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya memiliki batang yang 

lebih pendek dan gemuk apabila dibandingakan dengan pohon yang 

sama pada daerah yang terlindungi dari angin kencang.  Respon 

perkembangan tumbuhan terhadap gangguan mekanis ini biasa disebut 

tigmomorfogenesis dan umumnya disebabkan peningkatan produksi etilen.  

Gas etilen ini merupakan hormon yang dibentuk sebagai respons terhadap 

rangsangan sentuhan yang hebat.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Angin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigmomorfogenesis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Etilen
http://id.wikipedia.org/wiki/Etilen
http://id.wikipedia.org/wiki/Hormon
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http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Brunnichia_ovata_.jpg
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6. Termotropisme 

Termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang 

dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas.  Salah 

satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman 

Rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah 

apabila suhu lingkungan mencapai -1 ° C.  Hal ini diduga merupakan salah 

satu cara menghindari kekeringan daun di musim dingin dan mencegah 

pembukaan stomata.[5] Pada pagi hari di musim dingin, daun 

Rhododendron akan menunduk ke arah bawah karena adanya kenaikan 

suhu yang disebabkan sinar matahari pagi[6]. Akibatnya, membran selular 

yang membeku akan mencair dan peristiwa ini terjadi berulang-ulang 

setiap hari pada musim dingin.  Untuk menghindari kerusakan membran 

selular karena peristiwa pencairan-beku berulang, daun tanaman ini akan 

menghadap ke bawah dan keriting. . Sebagian dari ujung batang tanaman 

akan tumbuh dan bergerak ke arah sumber panas apabila suhunya 

rendah, namun bila suhunya tinggi, ujung batang akan menjauhi sumber 

panas tersebut. Sementara itu, pertumbuhan akar terhadap rangsangan 

panas belum ditemukan dengan jelas karena setiap tanaman memiliki 

karakteristik pergerakan pertumbuhan yang berbeda-beda antara yang 

satu dengan yang lain.  

7.  Skototropisme 

Skototropisme (bahasa Yunani, skotos, erarti kegelapan, 

kekelaman) adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Termotropisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Panas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhododendron&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Musim_dingin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stomata&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropisme#cite_note-p-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhododendron&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropisme#cite_note-s-5
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran
http://id.wikipedia.org/wiki/Musim_dingin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skototropisme&action=edit&redlink=1
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2.2.2. GERAK NASTI  

Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh 

rangsangan.  namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya 

rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nastos yang 

berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh 

tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu 

sendiri. 

Contoh:  

• Menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan  

• Menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari 

• Membuka dan menutupnya bunga pukul empat  

• Membuka serta menutupnya stomata  

Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan 

menjadi:  

1.Fotonasti 

2.Niktinasti 

3.Tigmonasti 

4.Termonasti 

5.Haptonasti 

6. Nasti Kompleks 

 

1. FOTONASTI  

Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh 

rangsangan cahaya matahari. 

Misalnya:  

•  Bunga pukul sembilan yang mekar sekitar pukul sembilan.  

• Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) yang akan mekar pada sore hari 

dan   menutup esok paginya. 
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 2. NIKTINASTI  
Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. 

Istilah niktinasti berasal dari bahasa Yunani, nux yang berarti malam. 

Umumnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan (Leguminosaceae) 

akan menutup pada waktu malam. 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. 

Misalnya: 

Gerak tidur daun pohon turi di malam hari, yang mengatupkan daunnya 

saat hari mulai gelap. Tanaman Kembang Turi yang daunnya membuka 

lebar sepanjang hari (pagi hingga menjelang sore hari). Tanaman 

Kembang Turi yang daunnya menutup (gerak tidur) menjelang malam 

hari sampai menjelang pagi hari. 
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3. TIGMONASTI  

Tigmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan 

mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tigmonasti berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu thigma yang berarti sentuhan.   Gerak tigmonasti 

disebut juga dengan seismonasti. 

Misalnya: 

Gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon 

mengatup (seperti layu) akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 

detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu 

membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Mekanisme gerak ini juga 

disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel 

padapersendian daun. 
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4. TERMONASTI  

Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan 

suhu.  

Misalnya;  

Mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai  
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5. HAPTONASTI  

Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan 

insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. 

Misalnya: 

Menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh 

serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun 

serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. 
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https://zaifbio.files.wordpress.com/2013/12/2013-12-04_184132.jpg
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6. NASTI KOMPLEKS  

Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa 

faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa: cahaya 

matahari, suhu, air dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah 

gerakan membuka dan menutup pada stomata. 
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2.2.3. GERAK TAKSIS  

Taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang 

berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah 

datangnya rangsangan.  

Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi:  

1. Fototaksis  

2. Kemotaksis  

 

1. FOTOTAKSIS  

Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya 

rangsangan berupa cahaya.  

Misalnya:  

Klorofil (zat hijau daun) yang bergerak menuju arah datangnya cahaya  
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2. KEMOTAKSIS  

Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan 

berupa zat kimia.  

Misalnya: 

Spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan 

(metagenesis) tumbuhan lumut (Bryophyta). Sel telur (ovum) 

mengeluarkan zat kimia (gula dan protein) yang dapat merangsang 

spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. 
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 2.3.   Modifikasi Reaksi Oleh Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal. 

 
2.3.1  Faktor Internal 

 Perilaku geotropis dari sebuah organ tidaklah tetap dan tidak 

dapat diubah, ia dapat diubah oleh sekumpulan kondisi.  Jadi satu dapat 

diubah oleh sekumpulan kondisi.  Jadi satu organ  bisa memodifikasi reaksi 

geotropis organ lainnya, misalnya pengaruh apex dari sumbu utama 

(ortogeotropis) pada cabang-cabang lateral (plagiotropis), sebuah situasi 

yang erat dengan dominasi apikal.  Jika porsi apikal dari sumbu utama 

beberapa pohon monopodial, misalnya  pinus strobus dihilangkan, cabang-

cabang lateral yang berdekatan akan meninggalkan pertumbuhan miring 

mereka dan menjadi vertikal (geotropis negatif).  Begitu juga, rhizoma 

plagiotropis dari kentang berubah tegak dan mengeluarkan daun jika 

pucuk utama dihilangkan tunas-tunas axilari dan apikal mereka. 

 Beberapa organ, terutama gagang bunga dan buah dari banyak 

tanaman herbacea, memperlihatkan pembalikan reaksi selengkapnya 

dianatara tahap-tahap tunas dan buah matang.  Hal ini di ilustrasikan 

oleh Gambar 5. E. Didalam Fritilaria di mana perubahan –perubahan 

adalah dari sebuah reaksi ortogeotropis negatif (tunas bunga) menjadi 

positif ( bunga yang terbuka sebagian) dan akhirnya menjadi negatif 

(buah matang). 

 

 

2.3.2  Faktor Eksternal 

 Faktor lingkungan dapat mengubah reaksi geotropis.  Perubahan 

tempratur akan menginduksi gerakan organ, dapat mengubah reaksi 

geotropis secara kualitatif misalnya batang lamium ortogeotropis negatif 

menjadi plagiotropis pada tempratur diatas pembekuan.  Efek kuantitatif 

dari tempratur adalah banyak dan penting bahwa mereka menggunakan 

cahaya untuk mekanismenya. 

  Satu dari faktor lingkungan yang paling penting  adalah cahaya, 

yang menghasilkan perubahan-perubahan kualitatif dan kuantitatif untuk 

reaksi  geotropisme.  Pertama dengan mengambil efek kualitatif kita 

menemukan, misalnya beberapa organ plagiotropis bisa menjadi  

ortogeotropis jika kondisi pencahayaan berubah.  Jadi  rhizoma dari 
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Aegopodium podagraria yang diageotropis waktu gelap, menjadi 

plagiotropis positif setelah dipaparkan pada cahaya merah meskipun 

dalam waktu yang singkat.  Dipihak lain, stolon dari rumput Cynodon 

dactylon adalah diageotropis atas cahaya, tetapi menjadi geotropis negatif 

jika tanaman induk digelapi.  Contohnya yang paling menarik 

diperlihatkan oleh Hosta caerulea yang geotropis positif di dalam gelap 

tetapi menjadi geotropis negatif jika diterangi. 

 Seperti juga efek kuantitaif cahaya, baik kecepatan maupun besar 

reaksi bisa diubah, umumnya dalam cara yang berlawanan.  Jadi dalam 

sporangiospora Phycomyces baik waktu persentasi maupun waktu laten 

ditingkatkan oleh pencahayaan dan besar pelengkungan bisa 

ditingkatkan atau diperkecil tergantung pada intensitas cahayanya. 

 Pada koleoptil avena, iradiasi dengan cahaya merah (661 nm) 

meningkatkan reaksi pelengkungan geotropis selanjutnya, sebuah efek 

maksimum yang diperoleh dengan sebuah takaran sebesar 7 x 107 erg cm-2.  

Cahaya biru (479 nm) menekan reaksi tersebut secara progresif dengan 

naiknya takaran sampai 3 x 103 erg cm-2 dan kemudian menurun pada 

takaran yang lebih tinggi.  Efek ini kelihatan muncul dari percepatan 

tingkat pertumbuhan sisi cembung koleoptil oleh cahaya merah dan sisi 

cekung oleh cahaya biru. 

 Efek cahaya merah (660 nm) dapat diinduksikan hanya sekali, 

sedangkan pemaparan kedua  tanpa efek.  Ini merupakan salah satu dari 

foto reaksi yang paling  peka diketahui di dalam tanaman, dibangkitkan 

oleh energi cahaya paling kecil sebesar 0,6 erg cm-2.  Wilkins juga 

menemukan bahwa cahaya merah jauh tak memiliki efek langsung 

terhadap kepekaan geotropis, tetapi bahwa ia akan membalik efek 

perangsangan cahaya merah.   

 Beberapa  bahan kimia tertentu dalam lingkungan dapat 

mengubah reaksi, misalnya pada Aegopodium dengan pemberian 

atmosfer sekitarnya dengan CO2 akan membuat rhizoma yang biasanya 

diageotropis menjadi negatif.  Bahkan rangsangan mekanis dapat 

mengubah reaksi, misalnya akar utama  meorientasi diri mereka kembali 

dari sebuah posisi horisontal, akhirnya akan mencapai arah ke bawah yang 

vertikal (ortogeotropis) hanya jika mereka tumbuh di pasir yang tajam, 
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diudara lembab atau di manik-manik mikro dari kaca mereka tetap 

plagiogeotropis positif. 

 

2.3.3  Sifat reaksi 

 Pada  umunya kita mengharapkan bahwa pelengkungan akan 

disertai dengan perubahan-perubahan diferensial dalam sifat-sifat fisik dan 

kimia didalam sel yang membesar yang biasanya dikaitkan dengan 

pertumbuhan..  Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam hipokotil 

tanaman benih Lupinus, perangsangan geotropis membuat dinding sel 

dibagian bawah dari oergan lebih plastis daripada dinding sel dibagian 

atas.   Hipokotil dibengkokkan secara  mekanis  sampai sudut 350 baik 

kearah atas maupun kearah bawah dan  dipertahankan selama 5 menit.  

Ini menginduksikan sebuah pelengkungan permanen, yang diperkirakan 

disebabkan oleh dinding sel plastis pada sisi cembung. Rasio dari plastis 

dinding ini (bawah/atas) yang ditentukan dari pelengkungan residu 

masing-masing adalah 22,9 / 12,5 = 1,83.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  meskipun konsentrasi molar 

(tekanan osmotis 9 atmosfer) pelarut didalam vakuola sel dari akar-akar 

Vicia faba yang dilengkungkan secara geotropis adalah sama dibagian 

atas  dan bawah, namun gaya isap sel-sel pada permukaan cembung 

adalah 8 atmosfer sedangkan gaya isap pada permukaan cekung hanya 

0,5 atmosfer.  Oleh sebab itu, perbedaan ini pastilah disebabkan oleh 

tekanan dinding yang dihitung sebesar 1 atmosfer dipermukaan cembung  

dan 8,5 atmosfer dibagian cekung, mereka mencerminkan perubahan-

perubahan di dalam sifat dinding yang telah dijelaskan. 

  
 Bukti yang konsisten dari beberapa peneliti memperlihatkan 

bahwa di dalam Helianthus kandungan gula dari sel pada sisi di bawah 

hipokotil yang melengkung melebihi kandungan gula pada bagian 

atasnya.  Pengamatan-pengamatan serupa telah dilakukan untuk buncak 

Triticum. Kenaikan pertumbuhan membutuhkan pertambahan pasokan 

energi metabolis dan tidaklah mengherankan oleh karenanya bahwa sisi 

cembung dari organ yang melengkung secara geotropis mempunyai 

tingkat respirasi yang lebih kuat daripada sisi cekung. 
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 Pada tanaman Helianthus horisontal terdapat sebuah gerakan 

potasium yang nyata kearah bawah, konsentrasinya naik sampai 5% 

melebihi konsentrasi di bagian atas.  Selain itu Ca berakumulasi dibagian 

atas tetapi tidak terjadi pada nitrogen, sedangkan ion kalsium dapat 

menghambatnya.   
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