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COELENTERATA (= CNIDARIA)

Cnido = penyengat

• Multiseluler
• Tubuh bersimetri radial
• Diploblastik (ektoderm dan endoderm)
• Diantara lapisan ektoderm dan endoderm 

terdapat ada rongga (=mesoglea)
• Bentuk seperti tabung (polip) dan seperti 

mangkok (medusa)
• Di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk 

menangkap mangsa dan bergerak. 
• Mulut = anus
• Tentakel punya sel racun (knidoblast) atau sel 

penyengat (nematosis)



• Tidak memiliki kepala, anus, alat peredaran darah, alat 
ekskresi, dan alat respirasi

• Rongga gastrovaskuler sebagai sistem pencernaan
• Pencernaan intraselular dan ekstraselular
• Sistem pernapasan dengan cara difusi (seluruh 

permukaan tubuh), kecuali Anthozoa dan Sifonoglia
• Sistem saraf difus (belum memiliki pusat susunan saraf)
• Mengalami metagenesis (pergiliran keturunan), 

vegetatif pada fase polip dan generatif pada fase 
medusa 

• Habitat : air laut atau air tawar

COELENTERATA
(= CNIDARIA)



• Jenis kelamin : monoecious atau dioecious, 
larva disebut sebagai planula

• Sistem gerak dilakukan oleh sel-sel 
epiteliomuskuler yang terdapat pada lapisan 
ektoderm dan pada bagian dasar gastrodermis

• Rangka luar tersusun dari zat tanduk atau kitin

COELENTERATA
(= CNIDARIA)





POLIP
• Umumnya hidup soliter (sendiri), tapi ada pula yang 

membentuk koloni
• Melekat pada dasar perairan, tidak dapat bergerak 

bebas, sehingga menyerupai tumbuhan yang tertambat
• Tubuh berbentuk tabung dengan bagian atas 

membesar
• Di dalam tubuh polip ini terdapat rongga 

gastrovaskuler yang fungsinya sebagai usus
• Di bagian atas terdapat mulut dan tentakel untuk 

berperan untuk menangkap mangsa
• Polip merupakan fase vegetatif pada Coelenterata, 

karena bisa melakukan fragmentasi pemutusun bagian 
dari tubuhnya itu untuk membentuk individu baru



MEDUSA

• Fase medusa merupakan fase generatif 
(seksual), dimana pada fase ini menghasilkan 
sel telur dan sel sperma

• Medusa dapat melepaskan diri dari induk dan 
berenang bebas di perairan

• Bentuknya seperti payung dan punya tentakel 
yang melambai-lambai

• Kita biasa menyebutnya ubur-ubur







POLIP DAN MEDUSA



KETERANGAN

• Epidermis : epitelium luar berfungsi sebagai pelindung
• Gastrodermis : epitelium dalam berfungsi sebagai 

pencernaan, berasal dari bahan gelatin
Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis 
kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau kulit 
binatang.

• Gastovascular cavity : rongga gastrovaskuler berfungsi 
sebagai usus

• Mesoglea : lapisan bukan sel yang terdapat di antara 
lapisan epidermis dan gastrodermis

• Mulut/anus : Mulut dan anus pada filum ceolenterata 
terdapat pada satu lubang

• Tentakel : organ tubuh yang dapat memanjang dan fleksibel





CARA MENDAPATKAN MAKANAN

• Coelenterata hidup di perairan yang jernih 
yang mengandung partikel-pertikel organik, 
plankton atau hewan-hewan kecil

• Jika terdapat hewan kecil, misal jentik nyamuk 
menempel pada tentakel dan mengenai sel 
knidoblast, maka sel tersebut mengeluarkan 
racun

• Jentik akan lemas lalu tentakel membawanya 
ke mulut





• Di bawah mulut terdapat kerongkongan pendek lalu 
masuk ke rongga gastrovaskuler untuk dicerna secara 
ekstraseluler (luar sel)

• Sel-sel endodermis menyerap sari-sari makanan. Sisa-
sisa makanan akan dimuntahkan melalui mulut

• Rongga gastrovaskuler Coelentarata bercabang-cabang 
yang dipisahkan oleh septum/penyekat dan belum 
mempunyai anus

• Dalam sel endodermis terjadi pencernaan intraseluler 
(di vakuola makanan), zat makanan diedarkan ke 
seluruh tubuh secara difusi

CARA MENDAPATKAN MAKANAN



REPRODUKSI

• Reproduksi atau perkembangbiakan dapat 
dilakukan secara aseksual dan seksual.

• Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan 
membentuk tunas berupa polip yang hidup 
berkoloni di dasar air. 

• Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan 
pembentukan gamet. Gamet dihasilkan oleh 
seluruh coelenterata berbentuk medusa dan 
beberapa berbentuk polip.



Siklus hidup Hydra sp.



RESPIRASI DAN EKSKRESI

• Belum memiliki organ khusus

• Pada bagian basal (ujung aboral) terdapat 
benyak penumpukan sisa ekskresi

• Respirasi dan ekskresi secara difusi melalui 
seluruh permukaan tubuhnya


