
BAGIAN-BAGIAN TUBUH 
TUMBUHAN & FUNGSINYA



AYAT AL QUR'AN TENTANG TUMBUHAN
• QS. Al Mukminun : 19
“Lalu dengan (air) itu, Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun 
kurma dan anggur,di sana kamu memperoleh buah-buahan yang 
banyak dan sebagian dari (buah-buahan) itu kamu makan.”
• QS. Asy Syu'ara : 7
“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak 
kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan 
yang baik.”
• QS 'Abasa : 27
“Lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian.”



BAGIAN TUMBUHAN
(Lagu : LIHAT KEBUNKU)

BAGIAN TUMBUHAN 
BANYAK MACAMNYA
AKAR, BATANG, DAN DAUN 
BUNGA, BUAH, BIJI
SEMUA PUNYA FUNGSI 
SENDIRI-SENDIRI
AYO KITA P'LAJARI BERSAMA-SAMA! 





• Akar adalah bagian tumbuhan yang 
biasanya ada di dalam tanah.

• Fungsi akar :
- menyerap air dari dalam tanah
- menguatkan tumbuhan
- sebagai alat pernapasan, misalnya 
pada tumbuhan bakau/mangrove
- sebagai tempat menyimpan 
cadangan makanan, misalnya pada 
singkong/ketela pohon, wortel



BATANG
Fungsinya :
- memperkokoh tumbuhan ==> 
seperti tulang pada tubuh kita
- mengangkut air dari akar ke daun 
dan mengangkut hasil fotosintesis 
dari daun ke seluruh tubuh 
tumbuhan ==> alat transportasi 
- tempat melekatnya daun, bunga, 
dan buah
- menyimpan cadangan makanan, 
misalnya pada tebu dan sagu



D A U N
• Daun biasanya berwarna HIJAU, 

karena mengandung zat hijau 
daun/KLOROFIL

• Fungsinya :
- tempat memasak 
makanan/fotosintesis ==> seperti 
dapur
   - tempat tumbuhan bernapas ==> 
seperti hidung
  Bagian daun sebagai tempat keluar 
masuknya udara disebut STOMATA



•Fungsinya sebagai 
ALAT 
PERKEMBANGBIAKAN 
TUMBUHAN

•terdapat alat kelamin 
JANTAN yaitu 
BENANG SARI dan alat 
kelamin BETINA yaitu 
PUTIK



B U A H
•Fungsinya :
 - melindungi biji 
 - menyimpan cadangan 
makanan, misalnya 
pada : mangga, apel, 
jambu, jeruk, pepaya, 
alpukat, dll



B I J I
• Fungsinya :
- sebagai CALON TUMBUHAN 
BARU, jika ditanam akan 
tumbuh menjadi tumbuhan 
yang baru
- untuk 

, misalnya pada : 
jagung, kedelai, kacang tanah, 
kacang hijau


