
A. Gerak Endonom 

  Gerak endonom sering dikenal sebagai gerak spontan dari 

tumbuhan karena tumbuhan melakukan gerakan secara spontan tanpa 

adanya pengaruh rangsangan dari luar. Contoh gerak endonom yaitu : 

♦ Nutasi, yaitu gerak ujung batang yang sedang tumbuh atau organ lain 

seperti daun, stolon, tangkai bunga dan akar yang gerakannya 

membentuk lintasan melingkar di udara. 

♦ Siklosis, yaitu gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel 

daun Hydrilla verticillata. Gerak ini dapat diamati 

melalui mikroskop dengan tampaknya gerakan 

kloroplas.  

♦ Gerak higroskopis, merupakan gerak bagian tumbuhan yang 

disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam bagian tumbuhan. 

Misalnya pecahnya kulit buah polong-polongan seperti pada 

perkecambahan, pecahnya kulit buah tumbuhan pacar air, 

membukanya kotak spora (sporangium) pada tumbuhan lumut dan 

paku saat mengeluarkan spora. 

  

 

 

 

 

  Ket. pecahnya kulit biji kacang  

 

B. Gerak Etionom 

� Gerak Tropisme  

 Yaitu gerak bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah 

datangnya rangsangan. 



 1. Gerak Fototropisme 

Yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi 

oleh rangsangan cahaya. Bagian yang peka 

terhadap rangsangan adalah bagian ujung tunas. 

Bila gerak tersebut mengarah ke sumber 

rangsangan disebut fototropisme positif, misal : 

tumbuh ujung tunas ke arah datangnya cahaya. 

 

2. Gerak Geotropisme 

Yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsanga 

gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Contoh : akar selalu tumbuh 

ke arah bawah akibat rangsangan gaya tarik bumi. Karena gerak 

akar dipengaruhi gaya tarik bumi dan arah gerak menuju arah 

datangnya rangsangan, maka arah gerak tumbuh akar disebut 

geotropisme positif. Jika biji yang baru berkecambah diletakkan 

mendatar, maka pertumbuhan akar akan membelok ke arah 

bawah dan ujung batang membelok kearah atas. 

 

3. Gerak Hidrotropisme 

Yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh ketersediaan 

air. Jika gerakan mendekati air, disebut hidrotropisme positif. 

Misal gerak tumbuh akar tanaman menuju tempat yang banyak 

air di tanah. Jika gerakan menjauhi air disebut hidrotropisme 

negatif. Misal gerak tumbuh pucuk batang tumbuhan ke atas 

menjauhi air. 

 

 

 

 



4. Gerak Tigmotropisme 

Yaitu gerak bagian tumbuhan karena rangsangan 

sentuhan. Contoh : sulur pada tanaman anggur 

dan ketimun yang membelit pada benda atau 

dahan lain yang disentuhnya. 

 

 

5. Gerak Kemotropisme 

Yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya 

rangsangan bahan kimia. Misal : pertumbuhan 

pembuluh serbuk sari menuju bakal buah pada saat 

pembuahan tumbuhan berbunga. 

 

� Gerak Nasti   

 Yaitu gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh 

arah datangnya     rangsangan. 

1. Gerak Tigmonasti 

Yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh 

sentuhan. Misal : gerak menutupnya daun 

putri malu karena sentuhan tangan ( daun 

menjadi menutup karena ada perubahan 

tekanan turgor di tangkai daun ).  

 

2. Gerak Fotonasti 

Yaitu gerak nasti karena rangsangan cahaya 

matahari. Misal : bunga pukul empat mekar 

pada sore hari karena rangsangan cahaya 

matahari pada saat itu.  

 



3. Gerak Termonasti 

Yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh 

rangsangan suhu. Misal : bunga tulip mekar 

pada hari – hari hangat pada musim semi. 

 

 

� Gerak Taksis 

 Yaitu gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh bagian 

tumbuhan akibat adanya rangsangan. Umumnya terjadi pada 

tumbuhan tingkat rendah.  

1. Gerak Kemotaksis 

Yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh zat 

kimia. Misal : gerak sel gamet jantan menuju 

sel gamet betina pada tumbuhan lumut. 

 

 

2. Gerak Fototaksis 

Yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh 

cahaya. Misal : ganggang hijau 

Chlamydomonas yang langsung bergerak 

menuju cahaya yang intensitasnya sedang. 


