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BAHAN AJAR PERTEMUAN 1 

Konsep dan ruang lingkup persoalan biologi perkembangan 
 
Pada hampir semua organisme multiseluler, perkembangan dimulai dari 

sebuah sel (hasil fertilisasi sel telur oleh spermatozoa) yang kita kenal 
sebagai zigot, yang selanjutnya membelah secara mitosis untuk menghasilkan 
semua sel penyusun tubuh organisme yang bersangkutan. 

 
 
 
 
 
 
 
Pada umumnya belajar tentang perkembangan hewan dan tumbuhan 

dikenal dengan embriologi. Istilah ini merujuk pada fakta perkembangan 
antara zigot dengan kelahiran organisme yang dikenal sebagai embrio. Namun 
demikian perkembangan tidaklah berhenti hanya sampai lahir (menetas) 
tetapi bahkan sampai masa ketuaan, masih terjadi perkembangan. Sebagian 
besar organisme tidaklah berhenti mengalami perkembangan. Setiap hari sel-
sel tubuh ada yang harus diganti serta di daerah sumsum tulang 
perkembangan pembentukan sel-sel darah terus terjadi, ini membuktikan 
bahwa perkembangan tidak pernah terhenti. Oleh karena itulah, saat ini 
banyak orang berdiskusi tentang “BIOLOGI PERKEMBANGAN” sebagai 
sebuah disiplin ilmu yang mendiskusikan tentang perkembangan embrio dan 
proses-proses perkembangan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologi perkembangan merupakan salah satu bidang studi yang sangat 
menantang dan tumbuh cepat sebagai bagian dari bidang ilmu biologi. Saat ini, 
untuk mempelajari dan mengerti berbagai fakta perkembangan organisme 
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seseorang harus mengintegrasikan berbagai cabang pengetahuan biologi. 
Biologi perkembangan membentuk sebuah framework yang mengintegrasikan 
berbagai cabang ilmu biologi seperti biologi molekuler, fisiologi, biologi sel, 
anatomi, riset tentang kanker, imunologi dan bahkan evolusi dan ekologi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perkembangan terjadi pada semua organisme dan di semua tingkatan 
organisasi kehidupan. Perkembangan terjadi pada plantae, animalia, fungi, 
monera dan protista.  
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Prinsip Utama Perkembangan 
Perkembangan meliputi dua fungsi utama yaitu menghasilkan deversitas 

seluler pada setiap generasi dan menjamin kontinuitas (keberlangsungan) 
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Termasuk dalam fungsi 
pertama adalah produksi dan organisasi semua jenis-jenis sel dalam tubuh. 
Sebuah sel “sel yang terfertilisasi” tumbuh berkembang menjadi sel-sel otot, 
sel kulit, saraf, lymphosit, sel darah dan semua jenis sel tubuh lain. 
Perkembangan menjadi dan menghasilkan berbagai jenis sel tersebut dikenal 
sebagai “DIFFERENSIASI” sedangkan proses organisasi sel-sel yang telah 
mengalami differensiasi membentuk jaringan dan organ dikenal sebagai 
MORPHOGENESIS” (menghasilkan bentuk dan struktur spesifik) dan 
“PERTUMBUHAN” (peningkatan ukuran). Fungsi kedua dari perkembangan 
adalah reproduksi yaitu keberlangsungan sebuah spesies dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kehidupan individu baru dimulai dari bersatunya material genetik dari 
dua sel kelamin yaitu spermatozoa dan ova (sel telur). Penggabungan ini 
dikenal sebagai fertilisasi. Fertilisasi akan merangsang permulaan 
perkembangan. 
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Reproduksi Sebagai Fakta Biologi 
Reproduksi secara umum dapat diartikan sebagai perkembangan 

(termasuk perbanyakan)m materi kehidupan (organik) yang dibatasi oleh 
ruang dan waktu. Reproduksi dengan demikian hanya akan terjadi apabila 
persyaratan lingkungan (internal dan eksternal) dapat terpenuhi. Reproduksi 
dapat terjadi pada semua tingkatan organisasi kehidupan mulai dari tingkat 
molekuler sampai organisme multiseluler. 

Sebagai  ciri  biologik,  reproduksi merupakan  salah  satu  
karakteristik organisme hidup. Pembicaraan tentang reproduksi sebagai ilmu  
pengetahuan dengan demikian menjadi sangat luas karena mencakup semua 
organisme  baik tumbuhan maupun hewan, dari tingkatan molekuler sampai 
organismik. Sebagai sebuah teknologi, reproduksi  merupakan bioteknologi 
yaitu  teknologi yang  menghambat  atau memacu, mengatur segala sesuatu  
yang  berhubungan dengan reproduksi melalui kajian biologik.  

Terdapat 4 mekanisme reproduksi tingkat molekuler yaitu akumulasi, 
sintesis enzimatik, template dependent synthesis dan self duplikasi. 
Akumulasi merupakan bentuk reproduksi molekuler yang paling sederhana dan 
hanya terjadi pada bahan-bahan anorganik melalui proses penambahan 
molekul atau ion yang sejenis yang bersumber dari makanan dan minum. 
Sintesis enzimatik melibatkan enzim untuk meningkatkan efisiensi perubahan 
dari raw material menjadi bahan-bahan organik yang tidak spesifik, misalnya 
karbohidrat, lemak dan turunan-turunannya. Template dependent synthesis 
merupakan proses pembentukan senyawa-senyawa organik yang spesifik 
sesuai dengan kode-kode genetik yang ada, protein merupakan senyawa 
spesifik yang dihasilkan melalui proses ini. Self dependent  merupakan 
mekanisme duplikasi atau perbanyakan diri dari senyawa-senyawa tertentu 
yang sama persis, misalnya duplikasi DNA. Melalui proses-proses reproduksi 
molekuler, akan dihasilkan sebuah perbanyakan bagi organisme tingkat 
molekuler (misalnya virus) dan perutmbuhan bagi organisme tingkat uniseluler 
dan multiseluler. 

Terdapat saling hubungan yang erat antara reproduksi molekuler, 
reproduksi seluler dengan reproduksi tingkat multiseluler, sebagaimana 
tergambarkan pada gambar 1.  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema Hubungan Pola Reproduksi Pada Organisme 
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Ragam Siklus Hidup Seksual Pada Organisme 
Siklus hidup merupakan sebuah rangkaian atau urutan dari generasi ke 

generasi melalui tahapan sejarah reproduksi mulai dari pembentukan unit 
fungsional reproduksi sampai menghasilkan keturunan.  

Berdasarkan banyak dan komposisi kromosom (diploid – haploid) selama 
fase hidup multiseluler, setidaknya terdapat tiga macam siklus hidup seksual 
pada organisme yaitu diplontic, haplontic, dan diplohaplontic. 

Siklus hidup diplontic terjadi pada manusia dan sebagian besar hewan. 
Pada siklus hidup diplontic, gamet merupakan satu-satunya sel yang haploid, 
oleh karena itu pembelahan meiosis hanya terjadi pada saat proses produksi 
gamet (gametogenesis). Sel gamet tidak akan membelah lagi apabila belum 
mengalami fertilisasi membentuk zigot. Zigot akan membelah diri secara 
mitosis untuk menghasilkan organisme multiseluler diploid.  
 
 
                                     n           Gamet 
                                          n                       n               n 
 
 
 
                                   2n                                    2n 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Siklus Hidup Diplontic,  Pada Hewan dan Manusia 
 

Siklus hidup haplontic terjadi pada sebagian besar fungi, beberapa 
protista dan beberapa jenis algae. Pada siklus hidup haplontic, sesudah gamet 
berfusi (fertilisasi) membentuk zigot diploid akan mengalami meiosis yang 
tidak menghasilkan unit perkembangan (gamet), selanjutnya sel haploid 
tersebut akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan organisme 
multiseluler yang haploid.  Pembelahan mitosis akan terus berlangsung dan sel 
akan berkembang menjadi gamet yang haploid. Satu-satunya tahap diploid 
hanya ditemukan pada zigot yang bersel tunggal. 
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Gambar 2. Siklus Hidup Haplontic,  Pada Sebagian besar Fungi, dan beberapa 

protista 
 

Siklus hidup diplohaplontic terjadi pada tumbuhan dan beberapa spesies 
algae. Pada organisme ini terjadi pergiliran generasi, mencakup tahapan 
diploid maupun haploid yang multiseluler. Tahap diploid multiseluler disebut 
sporofit (sporophyte), sedangkan tahap haploid multiseluler disebut 
gametofit (gametophyte). Sel-sel gametosit menghasilkan gamet melalui 
proses mitosis. Persatuan dua gamet haploid akan menghasilkan zigot diploid 
yang akan berkembang menjadi generasi sporofit yang multiseluler haploid. 
Oleh karena itu dalam tipe siklus hidup ini, sporofit akan menghasilkan 
gametofit sebagai keturunan,s edang generasi gametofit akan menghasilkan 
generasi sporofit berikutnya. 
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Gambar 3. Siklus Hidup Diplohaplontic,  Pada Tumbuhan, dan beberapa Jenis 

Algae 
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Mekanisme Reproduksi dan Seksualitas Organisme 
Salah satu ciri kehidupan terpenting adalah kemampuan organisme untuk 

membiakkan (bereproduksi) jenisnya. Selama kehidupan setiap organisme,  
ada kalanya diketemukan keadaan terhentinya metabolisme, pertumbuhan dan 
tanggapan terhadap rangsangan luar, serangan predator atau pemangsa, 
kelaparan, perubahan-perubahan lingkungan serta proses penuaan (aging), 
yang semuanya itu dapat bermuara pada kematian organisme yang 
bersangkutan. Kenyataan didapati, spesies organisme yang bersangkutan 
tetap saja ada. Nyata bahwa usia setiap individu apapun, selalu lebih pendek 
dibandingkan lama kehadiran spesies yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi 
karena individu baru akan dihasilkan oleh yang tua sebelum dia mati. Tiap 
generasi menghasilkan generasi  baru,  untuk mengganti yang mati karena  
pemangsa,  parasit, kecelakaan, umur tua, penyakit dan lain-lain. 
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Bagan 2 : Siklus Kehidupan Organisme. Darimana Mulainya ? 
 
Reproduksi  sebagai  bahan pembicaraan, sebenarnya sudah  ada  sejak 

beribu tahun yang lalu, bahkan kemungkinan sejak adanya manusia pertama di 
dunia ini. Namun demikian  perkembangan pesat ilmu reproduksi baru terjadi  
beberapa  abad yang  lalu.  Hal ini lebih disebabkan untuk  mengetahui  
mekanisme reproduksi  diperlukan peralatan bantu tertentu. Sebagai contoh  
untuk  melihat  spermatozoa saja diperlukan alat  mikroskop,  lebih-lebih 
pengetahuan  tentang  kontrol hormonal pada  reproduksi.  Sebelum  adanya 
penemuan-penemuan   peralatan  bantu,  orang  hanya   berkhayal   tentang 
kejadian-kejadian   reproduksi.  Celakanya khayalan ilmiah pada suatu penggal 
waktu tertentu berkembang menjadi mitos yang seringkali justru lebih 
banyak diyakini orang pada waktu itu. Hal itu masih berlangsung hingga saat 
ini. Pada   kenyataannya,   khayalan-khayalan ilmiah tentang  reproduksi  
merupakan yang paling subur  dan  sangat  bervariasi dibanding  dengan  



khayalan  lain. Bahkan sampai  saat  ini,  pembicaraan masalah   reproduksi   
merupakan  pembicaraan  yang   mengasyikkan   dalam meramaikan suasana 
silaturahmi seolah tak ada habis-habisnya. 

Beberapa Catatan Sejarah Penemuan Biologi yang secara langsung atau 
tidak langsung mendukung perkembangan Ilmu Reproduksi-Embriologi Hewan 
  
1. Catatan sejarah tertua yang memuat khayalan-khayalan tentang reproduksi ditulis oleh 

Aristoteles (Yunani, 384 – 322 SM) dalam buku De Generations Animalium. Pada 
zaman ini, dipahami bahwa anak manusia terjadi dari kumpulan darah menstruasi, 
karena sekian lama tidak menstruasi maka terjadilah kelahiran. Pengumpulan dan 
penggumpalan darah menstruasi terjadi karena adanya aktivasi oleh cairan yang 
berasal dari penis sewaktu hubungan suami-isteri /sanggama terjadi. Pada zaman ini 
dikenal dengan adanya doktrin “Pangenesis” yang menyatakan bahwa semen berasal dari 
cairan di seluruh tubuh. 

2. Herophillus (Yunani, 100 tahun sesudah zaman Aristoteles) menemukan alat pembentuk 
telur pada mamalia yang kemudian disebutnya sebagai “testes betina”. 

3. Fallopius (Italia, pertengahan abad XVI),  menulis tentang saluran telur pada mamalia 
secara teliti, sehingga pada tahun 1562 saluran yang dimaksud kemudian diberi nama 
“tuba Fallopii”. 

4. Coiter (Italia, ) pada tahun 1573 menguraikan pengamatannya tentang corpus luteum. 
5. William Harvey (Inggris), pada 1651 melakukan pengamatan reproduksi melalui 

pengamatan embrio ayam yang sedang dierami induknya. Dari cara ini kemudian lahirlah 
ilmu “Embriology”.  

6. De Graaf ( Belanda) pada tahun 1672, menjelaskan tentang folikel-folikel pada “testes 
betina”. Selanjutnya folikel yang masak dan siap ovulasi kini dikenal dengan nama 
“folikel De Graaf”. 

7. Steno, 1667. Pertamakali menggunakan istilah ovarium untuk kelenjar kelamin betina.  
8. Anthony van Leuwenhook (Belanda), pada tahun 1677 menemukan mikroskop. Dengan 

alatnya ini dia mengamati semen yang berasal dari hewan jantan. Diketahuinya, pada 
hampir semua semen terdapat jasad renik yang dapat bergerak yang selanjutnya 
disebut “animalcules”. Penemuan adanya animalcules menimbulkan banyak teori 
mengenai asal-usul embrio. Teori pertama dikenal sebagai “ovist” yang menyebutkan 
embrio berasal dari ovum dan teori kedua dikenal sebagai “animalcules” atau “spermist” 
yang menyebutkan embrio berasal dari animalcules (yang kini dikenal sebagai 
spermatozoa). Juga ada teori “Preformationist” dan “Epigenesis”.  

9. Swammerdam, pada 1672 mengamati adanya penyerbuan telur-telur kodok oleh 
“animalcules” di luar tubuh kodok, yang selanjutnya menjadi embrio. Informasi ini 
menyebabkan teori “preformationist” gugur.  

10. Karl Ernst Von Baer, 1827 menemukan struktur ovum. 
11.  Barry, 1840, menemukan spermatozoa dalam telur mamalia. 
12.  Waldeyer, 1870. mengemukakan bahwa bakat sel kelamin berasal dari epitel coelom 

yang membungkus bakal kelenjar kelamin yang pada waktu itu disebut gonade. 
13.  Nussbaum, 1880. Bekerja dengan kodok dan ikan trout, didapatkan bahwa bakal sel 

kelamin ada di luar gonad. Dari tempat tersebut kemudian berpindah ke gonad dan 
perpindahannya terjadi pada awal perkembangan embrio. Sejak awal tahun 1900-an, 



penyelidikan asal bakal sel kelamin telah dilakukan pada ikan, amphibia, tikus, kucing, 
marmut dan juga pada manusia. 

14.  Lateste 1887, meneliti mengenai siklus birahi pada hewan rodentia, yang selanjutnya 
disusul oleh pengamatan Heape pada kera. 

15.  Heape, 1900, mencoba mambagi siklus birahi tikus menjadi beberapa fase dan 
selanjutnya diketahui ada perkecualian pada kelinci.  

16. Sejak saat itu berkembang terus pemahaman reproduksi dari ditemukan cara 
mengawetkan spermatozoon, fertilisasi in vitro, transfer embrio, transfer organ pada 
embrio sampai pada clonning. Pengetahuan ini masih akan berkembang terus. Yang 
dahulu menjadi mitos akhirnya akan berguguran satu demi satu dengan ditemukannya 
bukti-bukti ilmiah yang baru dan kuat. Implementasi di bidang ilmu ini juga semakin 
luas hampir bersentuhan dengan seluruh aspek kehidupan dewasa ini.  

 
Mengapa  kita  mempelajari pengetahuan reproduksi ?.  Dalam  hal  apa 

ilmu  reproduksi  penting bagi usaha kesejahteraan umat manusia  ?.  Ilmu 
pengetahuan tercipta dan akan tumbuh subur apabila dirasa manfaatnya bagi 
kesejahteraan  umat  manusia. Pada masa kini  Kita  dihadapkan  kenyataan 
disatu  sisi lahan-lahan produktif sudah semakin terbatas, sedang  disisi lain  
kebutuhan pangan semakin meningkat. Keadaan ini  membutuhkan  suatu upaya  
pengadaan  pangan terus-menerus, sehingga dapat  tetap  terpenuhi. Semua 
pengetahuan yang mengarah ke peningkatan efisiensi produksi  sangat 
diperlukan.  Pengetahuan reproduksi memiliki andil yang besar  dalam  hal ini.  
Terdapat  dua kebijakan yang berhubungan dengan kondisi ini  yaitu : (1) pada   
hewan  dan  tumbuhan  ditujukan  untuk  mengoptimalkan   efisiensi 
reproduksinya  agar mampu memperbesar produksi. Sebagai contoh  
penerapan teknologi  inseminasi  buatan  dilakukan  untuk  mempertinggi   
efisiensi reproduksi pada hewan besar misalnya sapi, sehingga kebutuhan 
akan daging dan susu dapat terus terpenuhi.  Kedua  (2)  pada manusia 
ditujukan  untuk  mengendalikan  dan mengatur laju pertambahan penduduk 
yang pada ujung tertentu bertujuan meningkatkan kesejahteraannya. Kedua 
kebijakan tersebut jelas sangat memerlukan landasan ilmu pengetahuan 
reproduksi secara teoritik maupun praktik.  
 

Mekanisme Reproduksi Organisme 

Pada tingkat organisme, reproduksi dapat melalui dua (2) cara  yaitu 
reproduksi  vegetatif  (aseksual)  dan  generatif  (gametik = seksual). 
Reproduksi  vegetatif dapat melalui beberapa cara yaitu  pembelahan  sel, 
regenerasi,   fragmentasi,   pembentukan  gemullae  atau   statoblast   dan 
pertunasan.  Pada  reproduksi seksual, terdapat  unit  reproduksi  khusus 
yaitu  gamet jantan dan betina. Kedua gamet akan bersatu untuk  membentuk 



zygot (lihat Tabel I-1). 
Berdasar pada jumlah anakan, terdapat dua macam pembelahan sel  pada 

hewan uniseluler yaitu pembelahan biner dan pembelahan ganda  (multiple). 
Pada  pembelahan   biner, hewan akan membelah menjadi dua  dengan  ukuran 
yang  sama dan identik (misalnya pada protozoa, metazoa tingkat  rendah).  
Berdasar pada bidang pembelahan, terdapat beberapa macam pembelahan 
biner yaitu  pembelahan  biner  transversal,  biner  sederhana/orthodox,  
biner longitudinal, biner oblique, dan Strobilasi/strobilation (lihat Tabel I-2). 

Pada pembelahan ganda (multiple fission), inti membelah secara cepat 
menjadi banyak inti. Setiap anak inti tersebut kemudian dikelilingi  oleh 
sedikit  sitoplasma  untuk selanjutnya berkembang menjadi  individu  baru 
yang banyak misalnya pada amuba, plasmodium, monocystic dan lain-lain.  

Tabel I-1. Tipe Reproduksi Pada Organisme (hewan) 

 
 
 
 
 
Reproduksi 

Sifat Tipe organisme 
 
 
Vegetatif 

Pembelahan Amuba, Euglena, 
plasmodium, 
Monocystis 

pertunasan Hydra, leucosolenia 
fragmentasi Bryophyta 
Gemullae/statoblas Spongidae, Bryozoa 
regenerasi Planaria 

Generatif Syngami Aves, mamalia, dll 
 

Reproduksi vegetatif melalui pembentukan tunas terjadi misalnya pada 
hydra,  leucosolenia  (Porifera). Sesudah tunas  terbentuk,  tunas  dapat 
terus  lepas  dari induknya atau tetap bergabung untuk membentuk  koloni 
yang semakin besar.  

Reproduksi  melalui fragmentasi yaitu pemisahan atau kerusakan  yang 
terjadi secara spontan pada organisme induk menjadi dua atau lebih bagian. 
Selanjutnya  masing-masing  bagian akan tumbuh  menjadi  individu  baru. 
Kejadian  ini  misalnya pada Bryophyta dan beberapa  jenis  cacing.  Cara 
reproduksi   yang  sama  dengan  fragmentasi  adalah  regenerasi   yaitu 
pemisahan  bagian tubuh induk terjadi tidak secara spontan tetapi  akibat 
dari  adanya  faktor-faktor eksternal. Regenerasi misalnya  terjadi  pada 
Protozoa, Sponges, Coelenterata, Planaria dan Echinodermata tertentu.  



 
 
 
Tabel I-2. Macam Pembelahan Biner 

Macam 
Pembelahan Proses Contoh 

Biner 
transversal 

bidang pembelahan melintang terhadap 
sumbu panjang tubuh organisme 

biasa terjadi pada 
Paramaecium coelenterata, 
turbellaria dan annelida 

Biner 
sederhana 
(orthodox) 

Biasanya terjadi pada organisme yang 
bentuknya tak tetap, sehingga sukar 
mengamati letak pembelahan tersebut 

Amuba 

Biner 
longitudinal 

bidang pembelahan searah dengan sumbu 
panjang tubuh organisme 

vorticella Euglena dan 
beberapa coral (anthozoa) 

Biner oblique 
bidang pembelahan miring terhadap sumbu 
panjang tubuh 

Banyak terjadi pada 
dinoflagelata. 

Strobilasi 
(strobilation) 

Pada (metazoa tertentu) peristiwa ini 
pembelahan transversal terjadi secara 
simultan dan menghasilkan sejumlah 
individu yang sering tidak segera 
memisahkan diri. 

Aurelia. 

 
Pada  hewan-hewan  metazoa tertentu, unit  reproduksi  berupa  organ 

khusus  yang dikenal sebagai gemullae atau statoblasts. Gemullae  terdapat 
pada  sponges air tawar (family spongidae) dan juga pada bryozoa  
(statoblasts). Gemullae dan statoblas tersusun oleh sekelompok sel-sel yang  
belum mengalami differensiasi dan mengandung cadangan makanan. Sel-sel 
tersebut terletak  di sebelah  dalam dan terlindung oleh  selaput  yang  
mengandung chitin  (pada  statoblas). Baik gemullae maupun  statoblas  
terpisah  dari induk  dengan jalan destruksi atau kerusakan tubuh induk yang  
disebabkan oleh  lingkungan tak menguntungkan, induk akan mati dan mereka 
akan  berkembang  menjadi individu baru apabila kondisi lingkungan  menjadi  
baik.  

Terdapat dua macam reproduksi gametik yaitu syngamy dan konyugasi, 
lihat Tabel berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel I-3. Reproduksi Gametik (seksual)   

Macam Jenis 

Syngamy 
 
Merupakan 
type 
reproduksi 
seksual 
yang paling 
banyak 
terjadi pada 
tanaman 
maupun 
hewan. 
Pada 
syngamy 
(baca : sin-
gami. Syn = 
bersama, 
gam = 
kawin) 
terjadi 
penyatuan 
dua gamet 
secara 
sempurna 

Autogamy. : (auto = sendiri + gam = kawin) artinya gamet jantan dan 
betina dihasilkan oleh sel atau organisme yang sama dan kemudian 
keduanya bersatu untuk membentuk zygot.  Misal pada 
actinosphaerium dan paramaecium. 

 
Exogamy :gamet  jantan dan betina dihasilkan oleh  dua  individu yang 

berbeda, kemudian bersatu membentuk zygot 
 
Hologamy. : pada hewan-hewan tingkat rendah individu atau organisma 

setelah mencapai dewasa penuh, bertindak sebagai  gamet kemudian 
bersatu dengan individu dewasa lain untuk membentuk anak. 

 
Paedogamy : adalah penyatuan kelamin dari individu-individu yang 

masih muda yang dihasilkan segera setelah pembelahan mitosis sel 
induk 

Merogamy : Merupakan penggabungan gamet-gamet yang secara 
morfologi maupun ukurannya berbeda. 

 
Isogamy :Penggabungan gamet-gamet yang secara morfologi maupun 

physiology identik 
 
Anisogamy : Beberapa organisme menghasilkan dua jenis gamet. kedua 

gamet tersebut berbeda baik bentuk, ukuran maupun perilakunya 
dike nal sebagai anisogamet (heterogamet). Gamet jantan biasanya 
dapat bergerak (motile), lebih kecil ukurannya  dan dikenal sebagai 
mikrogamet. Gamet betina tak dapat bergerak (immotil) dan 
memiliki ukuran lebih besar dikenal  sebagai  makrogamet atau 
megagamet. Persatuan makro dan mikrogamet untuk membentuk 
sigot dikenal sebagai anisogami. 

 
Macrogamy. : Merupakan persatuan antara macrogamet. 
 
Microgamy  : Merupakan persatuan antara microgamet, Foraminifera 
dan Arcella. 



Konyugasi Adalah persatuan yang bersifat sementara dari dua individu pada spesies 
yang sama. Selama persatuan tersebut terjadi perpindahan material inti 
diantara kedua konyugan. mis pada paramaecium caudatum Mula-mula 
dua  individu  bersatu pada bagian ventral, terjadi  perkawinan 
protoplasma  dan terjadi pertukaran bahan  inti. Makronukleus 
berdegenerasi dan lenyap. Mikronukleus membesar  dan  membelah 
secara  mitosis.  Pembelahan  kedua  terjadi  sehingga membentuk  4 
mikronukleus.  Tiga dari empat mikronukleus  berdegenerasi. Hanya 
sebuah yang tinggal dan membelah menjadi 2 pronukleus yang tidak 
sama besar. Sebuah pronukleus (yang kecil) dari masing-masing 
individu  migrasi  ke  individu  lain melalui jembatan protoplasma dan 
bersatu dengan pronukleus yang tertinggal, kemudian kedua individu 
memisahkan diri menjadi  ekskonyugan.  Selanjutnya setiap 
ekskonyugan  pada  paramaecium  caudatum menghasilkan 4 individu 

 


