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Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu :

• Menjelaskan klasifikasi Cnidaria

• Menjelaskan daur hidup hewan yang 
termasuk Cnidaria



Hydra sp.



Acropora sp.
(O : Madreporaria)



Chrysaora colorata



FILUM COELENTERATA/ CNIDARIA

Di bagi menjadi 3 kelas, yaitu :

1. Hydrozoa

2. Scyphozoa

3. Anthozoa



Kegiatan :

• Buatlah tabel perbandingan antara ketiga 
kelas dalam Cnidaria berdasarkan :

1. Tempat hidup

2. Bentuk tubuh secara umum

3. Bentuk tubuh dominan (polip/ medusa)

4. Jumlah tentakel

5. Reproduksi

6. Contoh spesies

• Sebutkan peranan Cnidaria bagi Manusia 



Kelas HYDROZOA
(Hydro=air, zoa=hewan)

• Sebagian besar dari hidup di air tawar dan ada yang 
hidup di air laut 

• Hydrozoa dapat hidup soliter (sendiri-sendiri) yang 
pada umumya berbentuk polip, dan berkoloni dengan 
bentuk polip dan medusa. 

• Contoh dari hydrozoa adalah Hydra, obelia, dan 
Physalia.

• Hydra merupakan hydrozoa yang hidup di air tawar, 
memiliki bentuk tubuh polip saja

• Obelia merupakan hydrozoa yang hidup berkoloni di 
laut, memiliki bentuk polip dan medusa.



Hydra sp.

• Bentuk tubuh seperti tabung (panjang 5-10 mm, 
diameter ± 2 mm)

• Hidup dalam bentuk polip

• Permukaan mulut disebut ujung oral, permukaan 
yang melekat disebut ujung aboral

• Mulut dikelilingi 6-7 tentakel, panjang 1-20 mm

• Reproduksi aseksual, membentuk tunas dan 
seksual, dengan pembentukan testis di bagian 
atas dan ovum di bagian bawah tubuh 
(hermaprodit)





Tunas pada 
Hydra sp.



Obelia sp.
• Coelenterata yang hidup secara koloni di laut
• Bentuk kehidupan : polip dan medusa
• Memiliki 2 jenis polip, yaitu :

1. Hydranth : polip untuk mengambil makanan
2. Gonangium : polip untuk reproduksi, 

menghasilkan medusa
• Rangka jernih di bagian luar (=perisark), 

menutupi jaringan lunak bagian dalam 
(=koenosark)

• Medusa dilepaskan ke air dan menjadi ubur-
ubur yang berenang, berkembangbiak secara 
seksual







Siklus hidup Obelia sp.



Physalia sp.

• Tidak memiliki tentakel oral, bagian atas 
koloni biasanya disokong oleh suatu bagian 
yang melayang

• Memiliki banyak nematokis yang besar

• Hidup berkoloni, jarang hidup bebas

• Bentuk tubuh polip, dengan medusa yang 
tidak sempurna

• Biasanya melekat dengan bagian batang atau 
cakram atau melayang di laut yang hangat



Physalia physalis



Physalia utriculus



Physalia sp.



KELAS SCYPHOZOA
(Scypho=mangkuk, zoa=hewan)

• Scyphozoa adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh 
seperti mangkuk

• Soliter 
• Pada umumnya memiliki bentuk dominan berupa medusa
• Mengalami metagenesis
• Hidup menempel pada dasar perairan laut
• Medusa Scyphozoa dikenal dengan ubur-ubur
• Umumnya memiliki ukuran 2-40 cm
• Reproduksi secara seksual dan aseksual
• Selalu membentuk medusa dengan jalan membentuk sekat 

melintang pada polipnya
• Medusa bagian atas → medusa dewasa → melepaskan diri
• Contoh hewan Aurelia aurita



Ventral view of a scyphozoan medusa (Aurelia)



Aurelia sp.

• Bentuk seperti payung yang tidak begitu 
cembung, transparan, diameter ± 7,5-30 cm

• Mulut dilengkapi 4 tentakel

• Organ kelamin terpisah

• Fertilisasi terjadi dalam rongga enteron betina

• Siklus hidup Aurelia dapat dilihat pada gambar 
di bawah.





Siklus Hidup Aurelia sp.
• Polip yang berukuran kecil (skifistoma) tumbuh menjadi 

polip berukuran besar ( Strobila )
• Satu persatu kuncup stobila itu lepas dan menjadi efira. 
• Efira akan tumbuh menjadi medusa jantan ataupun betina.
• Medusa jantan menghasilkan sperma sedangkan medusa 

betina menghasilkan ovum. 
• Fertilisasi di dalam air. 
• Hasil dari fertilisasi itu membentuk zigot. Zigot itu 

berkembang menjadi planula dan kemudian menempel di 
tempat yang cocok hingga menjadi polip (skifistoma)

Secara sederhana, siklus Aurelia sebagai berikut :

Fertilisasi sperma dan ovum di air -- zigot planula (larva 
bersilia) -- skifistoma (fase polip) -- strobila (kuncup) -- efira -
- medusa -- medusa jantan dan betina.



Chrysaora quinquecirrha



Chrysaora colorata



Aurelia sp.





KELAS ANTHOZOA
(Anthos= bunga, zoa=hewan)

• Bentuk seperti bunga dengan warna yang 
beraneka ragam

• Hidup di laut, koloni maupun soliter
• Bentuk tubuh : polip, tanpa medusa
• Memiliki tentakel dengan jumlah banyak, 

kelipatan 8, dilengkapi dengan nematokist
• Meliputi anemon laut, koral batu, koral tanduk, 

bulu laut atau pena laut
• Rongga gastrovaskuler bersekat2, mengandung 

nematokist
• Reproduksi generatif, fertilisasi eksternal
• Reproduksi vegetatif, tunas



A sea anemone 
(Anthozoa) with a 

cutaway section 
showing the internal 

structure



Anthozoa

Berdasarkan jumlah sekat dalam rongga tubuh, 
dibedakan menjadi 2 subkelas, yi :

1. Hexacorallia

• Memiliki sedikit tentakel yang kadang-kadang 
bercabang. 

• Memiliki enam sekat yang masing-masing terdiri dari 
dua lembar. 

• Ada yang tidak memiliki rangka kapur, misalnya 
Metridium sp. (mawar laut). 

• Kebanyakan Hexacorallia berkoloni dan membentuk 
karang, misalnya Fungia sp., Acropora sp., Oculina, 
Meandrina sp., dan Epiactis sp.



Metridium senile, 
Anthozoa yang 
tidak berangka 

kapur
(SK: Hexacorallia

O: Actinaria )



Metridium lobatum,
SK: Hexacorallia

O: Actinaria



Fungia sp.
SK : Hexacorallia
O: Madreporaria

• Karang laut
• Eksoskeleton dari zat 

kapur
• Polip kecil
• Tentakel 6
• Berkoloni 



Fungia sp.
(O : Madreporaria)



Acropora sp.
(O : Madreporaria)



Acropora sp.

Acropora cervicornis



Oculina varicosa
(O : Madreporaria)

Oculina robusta



colony of Meandrina meandrites
(O : Madreporaria)



shallow water Meandrina
meandrites colony



Epiactis sp.



SUB KELAS ANTHOZOA

2. Octocorallia 

• Octocorallia memiliki delapan tentakel yang 
bercabang-cabang seperti bulu 

• Berkoloni 

• Memiliki delapan sekat

• Rangka dari kapur 

• Contohnya karang suling (Tubipora musica), 
karang kulit (Alcyonium sp.), akar bahar 
(Euplexaura sp.), dan koral (Coralium medea)



Pipe Organ Coral (Tubipora musica)
SK : Oktocorallia

O : Stolonifera



Organ Pipe Coral 
(Tubipora musica)



Alcyonium palmatum
SK : Octocorallia

O : Alcynacea



Alcyonium 
glomeratum

SK : Octocorallia
O : Alcynacea
karang lunak



Euplexaura sp. (Akar Bahar)
SK : Octocorallia



Euplexaura sp. (Akar Bahar)



Corallium sp.

SK : Octocorallia

O : Gorgonacea

Karang tanduk

Berkoloni

Menyerupai tumbuhan



Corallium rubrum
(karang merah)



Pennatula phosphorea
(Pena laut)

SK : Octocorallia

O : Pennatulacea

Berkoloni

Bentuk tubuh 
menyerupai pena



Pennatula aculeata



Blue coral Heliopora coerulea
O : Coenothecalia

Skeleton padat dari zat kapur



Perbedaan polip pada Hydrozoa dan 
Anthozoa

Perbedaan Hydrozoa Anthozoa

Letak mulut Langsung 
berhubungan dengan 
rongga gastrovaskuler

Tidak berhubungan 
langsung dengan 

rongga gastrovaskuler, 
melainkan 

berhubungan terlebih 
dahulu dengan 

stomodeum

Dinding rongga
gastrovaskuler

Tidak bersekat Bersekat

Lapisan mesoglea Bersifat non seluler Bersifat seluler

Gonad Dari lapisan epidermal Dari lapisan 
gastrodermal



Peranan CNIDARIA bagi manusia dan 
ekosistem

• Sumber makanan, ex. Aurelia sp.

• Hiasan dalam akuarium

• Membentuk terumbu karang, untuk 
pariwisata dan habitat berbagai macam ikan


