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PENDAHULUAN 
 

Assalamu’alaikum Wr Wb,  

Selamat bertemu dengan modul yang ketiga ini. Modul ini merupakan modul ketiga 

dalam mata pelajaran Biologi. Yakni Animalia/ Hewan 1. Dan selamat mempelajari modul 

Biologi ini. Semoga bermanfaat bagi siswa kami dan para pembaca sekalian. Selamat 

menikmati. 

Pada modul ini akan dipelajari berbagai hewan yang ada di dunia ini. Dari yang tidak 

punya tulang belakang (invertebrata) sampai dengan hewan yang punya tulang belakang 

(vertebrata). Yakni Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes dan  Annelida. 

Dunia hewan (Kingdom Animalia) merupakan dunia yang paling beragam dibandingkan 

dengan keempat dunia lainnya. Semua makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom 

Animalia merupakan organisme yang mempunyai ciri-ciri merupakan mkhluk hidup yang 

eukariotik dan multiseluler, merupakan makhluk hidup heterotropik yang mendapatkan energi 

yang dibutuhkan oleh tubuh dari makhluk hidup lainnya, pada umumnya bereproduksi secara 

seksual, walaupun ada juga yang tidak, sel hewan tidak mempunyai dinding sel seperti 

halnya sel tumbuhan, pada beberapa fase dalam hidupnya bersifat motil walaupun hewan 

spon merupakan hewan yang diam tetapi pada fase larva dapat berenang bebas. 

Hewan sebagai makhluk  yang banyak dimanfaatkan manusia, pada modul ini sebagian 

hewan dipelajari dari Porifera sampai dengan Annelida. Banyak yang bisa diperoleh manusia 

mulai sebagai sumber protein, habitat dari ikan hias di lautan, pengobatan penyakit juga 

bermanfaat bagi dunia kedokteran. 

Pada modul ini juga disajikan kegiatan laboratorium untuk menunjang pemahaman anda 

akan materi yang diuraikan. Kegiatan praktikum bisa dilakukan dengan bantuan guru anda 

atau dengan menggunakan praktikum virtual yang tersedia pada jaringan internet di sekolah 

anda. Anda juga bisa menambah pemahaman anda melalui jaringan internet yang ada di 

sekolah semisal www.sma.net, www.e-dukasi.net atau web-web penyedia materi dan latihan 

soal biologi. 

 

http://www.sma.net,
http://www.e-dukasi.net
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MODUL III 
ANIMALIA I 

 
Standar Kompetensi : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati 

Kompetensi Dasar : 3.4 Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan dan 

peranannya bagi kehidupan 

 
Kegiatan Pembelajaran I 
A. Porifera dan Coelenterata 
 
Tujuan Kegiatan Pembelajaran 
Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan anda dapat : 

 Mengenal ciri-ciri umum animalia. 

 Mengidentifikasi karakteristik berbagai filum anggota kingdom animalia. 

 Menyajikan data (gambar, foto, deskripsi) berbagai invertebrata yang hidup di 

lingkungan sekitarnya berdasarkan pengamatan. 

 Membuat data berbagai spesies hewan invertebrata dari berbagai golongan yang 

bermanfaat bagi kehidupan. 
I. Peta Konsep 

 
 
 
  
 

ANIMALIA 

PORIFERA COELENTERATA 

CIRI UMUM PERANAN KLASIFIKASI 
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II. Uraian Materi 
PERNIK – PERNIK 

UBUR-UBUR BERACUN SERANG WISATAWAN PARANGTRITIS 
 
Selasa, 22 September 2009 - 15:49 wib 

 
Ilustrasi Ubur-Ubur (Foto: lautanindonesia.com)  
BANTUL - Ratusan pengunjung Pantai Parangtritis, 
Bantul, Yogyakarta, diserang ubur-ubur beracun atau yang 
disebut rawe. Tak hanya orang dewasa yang diserang 
ubur-ubur beracun itu, anak kecil pun ikut menjadi 
sasaran.  

Sengatan yang terasa panas dan gatal membuat anak-
anak menangis. Orang tua yang melihat anaknya 
menangis menahan sakit langsung membawa anaknya ke 
Posko SAR Pantai Parangtritis. 

"Saya tidak tahu kalau saat ini baru musim ubur-ubur. Dua anak saya diserang ubur-ubur 
di bagian tangan saat bermain pasir di pantai," kata Mulyadi (40), wisatawan dari Bandung, 
Selasa (22/9/2009). 

Peringatan dari Tim SAR akan adanya bahaya ubur-ubur beracun melalui pengeras 
suara tidak didengar karena jarak anaknya yang tengah bermain di pantai cukup jauh. 
Komandan Tim SAR Pantai Parangtritis Suraya mengatakan, sejak pagi hingga siang 
wisatawan yang diserang ubur-ubur mencapai ratusan orang. "Mereka langsung kita beri 
pertolongan dengan mengoleskan tumbukan cabai ke bagian badan yang diserang ubur-ubur 
beracun," ujarnya. 

 
ANIMALIA 

Dunia hewan (Kingdom Animalia) merupakan dunia yang paling beragam 

dibandingkan dengan keempat dunia lainnya. Semua makhluk hidup yang termasuk ke 

dalam kingdom Animalia merupakan organisme yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

: 

1. Merupakan mkhluk hidup yang eukariotik dan multiseluler 

2. Merupakan makhluk hidup heterotropik yang mendapatkan energi yang 

dibutuhkan oleh tubuh dari makhluk hidup lainnya. 

3. Pada umumnya bereproduksi secara seksual, walaupun ada juga yang tidak. 

4. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel seperti halnya sel tumbuhan. 

5. Pada beberapa fase dalam hidupnya bersifat motil walaupun hewan spon 

merupakan hewan yang diam tetapi pada fase larva dapat berenang bebas. 

6. Mempunyai kemampuan merespon stimulus dari lingkungan secara cepat. 

Berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki, hewan dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa filum. Karakateristik tertentu misalnya morfologi, anatomi, fisiologi, reproduksi dan 

biokimia, biasanya digunakan mengelompokkan hewan. 

a. Tingkat Organisasi 

Sel, jaringan dan organ merupakan penyusun tubuh makhluk hidup yang secara 

organisasi berbeda tingkatannya.  Semakin sederhana organisasi kehidupan 

penyusun tubuh hewan semakin rendah tingkatan kelompok hewan tersebut. 

Kelompok hewan yang tingkat organisasi penyusun tubuhnya sederhana disebut 

hewan tingkat rendah. Hewan tersebut disusun oleh jenis sel dan jaringan yang 
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belum terkoordinasi. Sebaliknya , semakin kompleks organisasi kehidupan 

penyusun tubuh hewan, semakin tinggi tingkatan kelompok hewan tersebut dan 

disebut hewan tingkat tinggi. 

b. Lapisan Embrional 

Tubuh hewan berasal dari embrio yang terdiri atas lapisan-lapisan sel. Jika tubuh 

hewan terdiri atas dua lapisan sel, yakni ektoderm dan endoderm disebut 

diploblastik. Sementara itu, jika tubuh terdiri atas tiga lapisan sel yakni ektoderm, 

mesoderm dan endoderm. Yang disebut triploblastik. 

c. Rongga tubuh 

Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh (selom). 

Semua hewan dikatakan aselomata jika tdak memiliki rongga tubuh, 

pseudoselomata jika tubuh yang memiliki rongga tubuh yang semu, dan 

euselomata jika memiliki rongga tubuh yang sejati. 

 
 

 Gambar Lapisan embrional dan rongga 

tubuh. 

 

 

d. Simetri tubuh 

Hewan disebut bertubuh simetri bilateral jika hanya terdapat satu cara 

pemotongan melalui poros tengah tubuhnya yang dapat menghasilkan dua 

bentuk yang serupa. Sementara itu, hewan disebut bertubuh simetri radial jika 

terdapt beberapa cara pemotongan melalui poros tengah tubuh yang dapat 

menghasilkan dua bentuk yang serupa. Kelompok ketiga ialah hewan bertubuh 
asimetri jika tidak terdapat cara pemotongan apapun yang dapat menghasilkan 

dua bentuk yang serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  26. Simetri tubuh. 
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PORIFERA/HEWAN BERPORI 
 

Porifera (Latin: porus = pori, fer = membawa) atau spons atau hewan berpori 
adalah sebuah filum untuk hewan multiseluler yang paling sederhana. 

Ciri-ciri morfologinya antara lain: 

 tubuhnya berpori (ostium) yang banyak dan membentuk suatu Sistem Saluran. Air 

dan makanan yang larut didalamnya diambil oleh hewan tersebut masuk melalui 

lubang Ostium, kemudian masuk ke dalam rongga tubuh. Setelah makanan diserap 

air yang berlebihan dikeluarkan melalui lubang yang di sebut Oskulum. 
 Terdapat sel dengan bentuk khusus yang disebut Koanosit atau Sel Leher yang 

berfungsi untuk pencemaan makanan.Sel koanosit memiliki nukleus, vakuola dan 

flagel. Karena pencernaan berlangsung di dalam sel maka disebut pencernaan 

Intrasel. 
 Mempunyai Eksoskeleton (Rangka Luar): terdiri dari serabut-serabut lentur yang 

disebut Spongin dan terdiri dari duriyang disebut Spikula.  
 tubuh porifera asimetri (tidak beraturan), meskipun ada yang simetri radial.  

 berbentuk seperti tabung, vas bunga, mangkuk, atau tumbuhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar27.  Struktur tubuh dari Porifera 

Ciri-ciri anatominya antara lain: 

 memiliki tiga tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid  

 pencernaan secara intraseluler di dalam koanosit dan amoebosit  

Porifera hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton. Makanan 

yang masuk ke tubuhnya dalam bentuk cairan sehingga porifera disebut juga sebagai 

pemakan cairan. Habitat porifera umumnya di laut. 

 

Gambar 28.  Tipe 

saluran air Ascon, 

Sycon, dan Leucon 
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Reproduksi 
Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara 

aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemmule. Gemmule disebut juga tunas 

internal. Gemmule dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh Porifera yang hidup di 

air tawar. Secara seksual dengan cara peleburan sel sperma dengan sel ovum, pembuahan 

ini terjadi di luar tubuh porifera. 

 
Klasifikasi Porifera 
Atas susunan rangkanya porifera terbagi menjadi 3 kelas : 

a.  Calcarea : mempunyai spikula dari zat kapur 

Calcarea (dalam latin, calcare = kapur) atau Calcispongiae (dalam latin, calci = kapur, 

spongia = spons) memiliki rangka yang tersusun dari kalsium karbonat. Tubuhnya 

kebanyakan berwarna pucat dengan bentuk seperti vas bunga, dompet, kendi, atau 

silinder. Tinggi tubuh kurang dari 10 cm. Struktur tubuh ada yang memiliki saluran air 

askonoid, sikonoid, atau leukonoid. Calcarea hidup di laut dangkal, 

Contoh : - Leucosolenia  

- Grantia 

 

 

 

 

   Gambar 29. Leucosolenia dan Grantia 

b. Hexactinellida : mempunyai spikula dari silikat 

Hexactinellida (dalam bahasa yunani, hexa = enam) atau Hyalospongiae (dalam bahasa 

yunani, hyalo = kaca/transparan, spongia = spons) memiliki  spikula yang tersusun dari 

silikat. Ujung spikula berjumlah enam seperti bintang. Tubuhnya kebanyakan berwarna 

pucat dengan bentuk vas bunga atau mangkuk. Tinggi tubuhnya rata-rata 10-30 cm 

dengan saluran tipe sikonoid. Hewan ini hidup soliter di laut pada kedalaman 200 - 1.000 

m. Contoh Hexactinellida adalah Euplectella. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 30. Euplectella dan Hexactinellid sponge  

c.   Demospongiae : mempunyai spikula dari  silikat  bersama-sama spongin atau hanya 

spongin saja 
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Demospongiae ( dalam bahasa yunani, demo = tebal, spongia = spons) memiliki rangka 

yang tersusun dari serabut sponging. Tubuhnya berwarna cerah karena mengandung 

pigmen yang terdapat pada amoebosit. Fungsi warna diduga untuk melindungi tubuhnya 

dari sinar matahari. Bentuk tubuhnya tidak beraturan dan bercabang. Tinggi dan 

diameternya ada yang mencapai lebih dari 1 meter. Seluruh Demospongiae memiliki 

saluran air tipe Leukonoid.  

Habitat Demospongiae umumnya di laut dalam maupun dangkal, meskipun ada yang di 

air tawar. Demospongiae adalah satu-satunya kelompok porifera yang anggotanya ada 

yang hidup di air tawar. Demospongiae merupakan kelas terbesar yang mencakup 90% 

dari seluruh jenis porifera. Contoh Demospongiae adalah Spongia, Hippospongia dan 

Niphates digitalis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Niphates digitalis, Spongia dan Hippospongia 

Peran Porifera dalam kehidupan 
Beberapa jenis Porifera seperti Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spons 

mandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 32. Hewan spon dalam kartun dan aslinya di laut. 

Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit 

lainnya. 

 

COELENTERATA / HEWAN BERONGGA 
Karang yang ada di pantai tebentuk dari kerangka luar 

tubuh salah satu jenis coelenterata. Coelenterata (dalam 

bahasa yunani, coelenteron = rongga) adalah invertebrata 

yang memiliki rongga tubuh. Rongga tubuh tersebut berfungsi 

sebagai alat pencernaan (gastrovaskuler). Coeleanterata 
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disebut juga Cnidaria (dalam bahasa yunani, cnido = penyengat) karena sesuai dengan 

cirinya yang memiliki sel penyengat. Sel penyengat terletak pada tentakel yang terdapat di 

sekitar mulutnya.  

Coelenterata memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks. Sel-sel Coelenterata 

sudah terorganisasi membentuk jaringan dan fungsi dikoordinasi oleh saraf sederhana. 

Ciri umum Coelenterata 
Ukuran tubuh Coelenterata beraneka ragam. Ada yang penjangnya beberapa 

milimeter, misal Hydra dan ada yang mencapai diameter 2 m, misalnya Cyanea. Tubuh 

Coelenterata simetris radial dengan bentuk berupa medusa atau polip. Medusa berbentuk 

seperti lonceng atau payung yang dikelilingi oleh “lengan-lengan” (tentakel). Polip berbentuk 

seperti tabung atau seperti medusa yang memanjang. 

Coelenterata merupakan hewan diploblastik karena tubuhnya memiliki dua lapisan 

sel, yaitu ektoderm (epidermis) dan endoderm (lapisan dalam atau gastrodermis). Ektoderm 

berfungsi sebagai pelindung sedang endoderm berfungsi untuk pencernaan. Sel-sel 

gastrodermis berbatasan dengan coelenteron atau gastrosol. Gastrosol adalah pencernaan 

yang berbentuk kantong. Makanan yang masuk ke dalam gastrosol akan dicerna dengan 

bantuan enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel gastrodermis. Pencernaan di dalam gastrosol 

disebut sebagai pencernaan ekstraseluler. Hasil pencernaan dalam gasrosol akan ditelan 

oleh sel-sel gastrodermis untuk kemudian dicerna lebih lanjut dalam vakuola makanan. 

Pencernaan di dalam sel gastrodermis disebut pencernaan intraseluler. Sari makanan 

kemudian diedarkan ke bagian tubuh lainnya secara difusi.  

Begitu pula untuk pengambilan oksigen dan pembuangan karbondioksida secara 

difusi. Coelenterata memiliki sistem saraf sederhana yang tersebar berbentuk jala yang 

berfungsi mengendalikan gerakan dalam merespon rangsangan. 

Sistem saraf terdapat pada mesoglea.Mesoglea adalah lapisan bukan sel yang 

terdapat diantara lapisan epidermis dan gastrodermis.Gastrodermis tersusun dari bahan 

gelatin. 

Tubuh Coelenterata yang berbentuk polip, terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan mulut. 

Mulut dikelilingi oleh tentakel. Coelenterata yang berbetuk medusa tidak memiliki bagian kaki. 

Mulut berfungsi untuk menelan makanan dan mengeluarkan sisa makanan karena 

Coelenterata tidak memiliki anus. Tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa dan 

memasukan makanan ke dalam mulut. Pada permukaan tentakel terdapat sel-sel yang 

disebut knidosit (knidosista) atau knidoblas. Setiap knidosit mengandung kapsul penyengat 

yang disebut nematokis (nematosista). 

Gambar  33.  Struktur dari Polip dan Medusa. 
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Coelenterata hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan 

kecil di air. Mangsa menempel pada knodosit dan ditangkap oleh tentakel untuk dimasukkan 

kedalam mulut. Habitat Coelenterata seluruhnya hidup di air, baik di laut maupun di air tawar. 

Sebagaian besar hidup dilaut secara soliter atau berkoloni. Ada yang melekat pada bebatuan 

atau benda lain di dasar perairan dan tidak dapat berpindah untuk bentuk polip, sedangkan 

bentuk medusa dapat bergerak bebas melayang di air. 

Reproduksi Coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual 

dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata 

yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh 

induknya sehingga membentuk koloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan 

gamet (ovum dengan sperma). Gamet dihasilakan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa 

dan beberapa Coelenterata bentuk polip. Contoh Coelenterata berbentuk polip yang 

membentuk gamet adalah Hydra. 

Klasifikasi 
Coelenterata dibedakan dalam tiga kelas berdasarkan bentuk yang dominan dalam 

siklus hidupnya, yaitu Hydrozoa, Scypozoa, dan Anthozoa. 

1. Hydrozoa 
Hydrozoa (dalam bahasa yunani, hydro = air, zoa = hewan) sebagian besar memiliki 

pergiliran bentuk polip dan medusa dalam siklus hidupnya. Hydrozoa dapat hidup soliter. 

Contoh Hydrozoa adalah Hydra, Obelia, dan Physalia. 

Untuk Obelia merupakan Hydrozoa yang hidupnya berkoloni di laut. Obelia memiliki 

bentuk polip dan medusa dalam siklus hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 34. Daur hidup Obelia dan Struktur tubuh Hydra . 

2. Scyphozoa 
Scyphozoa (dalam bahasa yunani, scypho = mangkuk, zoa = hewan) memiliki bentuk 

dominan berupa medusa dalam siklus hidupnya. Medusa Scyphozoa dikenal dengan ubur-

ubur. Medusa umumnya berukuran 2 - 40 cm. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan 

seksual. Polip yang berukuran kecil menghasilkan medusa secara aseksual. Contoh 

Scyphozoa adalah Cyanea, Aurelia aurita dan Chrysaora fruttescens. 
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 Gambar  35. Aurelia Aurelia dan siklus hidupnya. 

3. Anthozoa 
Anthozoa (dalam bahasa yunani, anthus = bunga, zoa = hewan) memiliki banyak 

tentakel yang berwarna-warni seperti bunga. Anthozoa tidak memiliki bentuk medusa, hanya 

bentuk polip. Polip Anthozoa berukuran lebih besar dari dua kelas Coelenterata lainnya. 

Hidupnya di laut dangkal secara berkoloni. Anthozoa bereproduksi secara aseksual dengan 

tunas dan fragmentasi, serta reproduksi seksual menghasilkan gamet.Contoh Anthozoa 

adalah Tubastrea (koral atau karang), Acropora, Urticina (Anemon laut), dan Turbinaria.  

Koral hidup di air jernih dan dangkal karena koral bersimbiosis dengan ganggang. 

Ganggang memberikan makanan dan membantu pembentukan rangka pada koral. 

Sedangkan koral memberikan buangan yang merupakan makanan bagi ganggang serta 

perlindungan bagi ganggang dari herbivora. Rangka koral tersusun dari zat kapur. Rangka 

koloni dari polip koral inilah yang membentuk karang pantai (terumbu karang) atau atol (pulau 

karang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Berbagai terumbu-karang 

Coelenterata terutama kelas Anthozoa yaitu koral atau karang merupakan komponen 

utama pembentuk ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat 

hidup beragam jenis hewan dan ganggang. Keanekaragaman organisme terumbu karang 

yang paling tinggi terdapat di Asia Tenggara, dari Filipina dan Indonesia hingga Great Barier 

Reef di Australia. Dua puluh lima persen ikan yang dikonsumsi manusia juga hidup pada 

ekosistem ini. Selain itu, terumbu karang sangat indah sehingga dapat dijadikan objek wisata. 

Karang di pantai sangat bermanfaat sebagai penahan ombak untuk mencegah pengikisan 

pantai. 
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TUGAS MANDIRI 3.1 
 

SALURAN AIR PORIFERA 
 Pada tubuh Porifera mempunyai system saluran air yang berfungsi untuk 

memasukkan dan mengeluarkan air yang mengandung makanan, oksigen dan sisa 

metabolisme. Sebutkan ketiga tipe  dan urutan saluran airnya ! 

No. Tipe Saluran Air Urutan 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3.  
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UJI KOMPETENSI 3.1 
 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, s, c, d atau e di depan jawaban yang paling 
tepat ! 

1. Porifera mempunyai  ciri sebagai berikut: 

 Habitat di laut dalam 

 spikula tersusun atas zat kersik 

 tipe saluran sederhana 

Ciri-ciri tersebut terdapat pada kelas .... 

a. Calcarea 

b. Hexatinellida 

c. Demospongia 

d. Euspongia 

e. Leucosolenia 

2. Sel leher yang melapisi permukaan  dalam spongocoel berfungsi untuk  ..... 

a. sebagai alat peredaran 

b. sebagai alat pencernaan 

c. sebagai alat ekskresi 

d. sebagai alat reproduksi 

e. sebagai alat pernafasan 

3. Aliran air tipe Ascon adalah melalui ostia terus ke ..... 

a. saluran-spongocoel-oskulum 

b. saluran - rongga berkoanosit –spongocoel 

c. rongga berkoanosit – saluran –spongocoel 

d. saluran bercabang - rongga berkoanosit - spongocoel 

e. saluran-rongga berkoanosit - saluran -spongocoel 

4. Di negara maju telah banyak diproduksi spons dari hewan. Hewan tersebut adalah kelas 

.... 

a. Calcarea 

b. Hexatinellida 

c. Sclerospongiae 

d. Demospongiae 

e. Scypha 

5. Kerangka dalam yang terdapat pada lapisan tengah dinding tubuh Porifera disebut ..... 

a. porosit 

b. sel amubosit 

c. oskulum 

d. spongocoel 

e. spikula 

6. Sekelompok pelajar mengamati sekelompok hewan: 
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 Habitat di laut 

 Tubuh radial simetri 

 Mempunyai rongga gastrovaskuler 

 Mempunyai sistem syaraf diffus 

Hewan tersebut termasuk filum .... 

a. Protozoa 

b. Porifera 

c. Mollusca 

d. Coelenterata 

e. Vermes 

7. Pada Coelenterata dikenal bentuk tubuh yang hidup menetap dan menempel pada dasar.  

Bentuk tubuh yang demikian disebut .... 

a. polip 

b. medusa 

c. karang 

d. atol 

e. aboral 

8. Rongga gastrovaskuler dalam tubuh Coelenterata mempunyai fungsi untuk .... 

a. ekskresi dan respirasi 

b. digesti dan sirkulasi 

c. asimilasi dan sirkulasi 

d. respirasi dan sirkulasi 

e. sirkulasi dan ekskresi 

9. Senjata ampuh bagi Coelenterata dalam menghadapi musuh-musuhnya adalah .... 

a. koanosit 

b. knidoblast 

c. hipnotoksin 

d. nematokist 

e. tentakel 

10. Jenis Scyphozoa yang tembus cahaya dan banyak terdampar di pantai disebut .... 

a. Obelia 

b. polip 

c. medusa 

d. efira 

e. Aurelia 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1. Makanan dari porifera  adalah… 

2. Berdasarkan tipe saluran airnya Porifera di bagi menjadi 3 kelas, yaitu.... 

3. Coelenterata yang hidup di air tawar adalah…. 
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4. Lapisan kulit Porifera diploblastik artinya…. 

5. Bentuk polip Coelenterata adalah.... 

6. Alat pencernakan pada Coelenterata adalah.... 

7. Porifera yang dapat dimanfaatkan untuk bahan penggososk adalah.... 

8. Sel amoebosit berfungsi untuk..... 

9. Bentuk hewan Coelentarata yang melekat di dasar laut disebut…. 

10. Dalam klasifikasinya Coelenterata dibagi menjadi 3 kelas yaitu.... 

 

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1. Jelaskan proses makan dari Porifera ! 

2. Sebutkan perbedaan dari saluran air tipe Ascon dan Leucon ! 

3. Jelaskan daur hidup dari Obelia ! 

4. Jelaskan perbedaan dari polip dan medusa ! 

5. Jelaskan peranan dari Coelenterata bagi kehidupan di laut ! 
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Kegiatan Pembelajaran II 
B. Platyheminthes, Nemathelminthes dan Annelida 
 
Tujuan Kegiatan Pembelajaran 
Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan anda dapat : 

 Mengenal ciri-ciri umum Platyheminthes, Nemathelminthes dan Annelida. 

 Mengidentifikasi karakteristik filum Platyheminthes, Nemathelminthes dan Annelida. 

 Menyajikan data (gambar, foto, deskripsi) Platyheminthes, Nemathelminthes dan 

Annelida yang hidup di lingkungan sekitarnya berdasarkan pengamatan. 

 Menyebutkan Platyheminthes, Nemathelminthes dan Annelida yang bermanfaat bagi 

kehidupan. 
 

I. Peta Konsep 

ANIMALIA 

PLATYHELMINTHES ANNELIDA 

CIRI UMUM PERANAN KLASIFIKASI 

NEMATHELMINTHES 
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II. Uraian Materi 
1. Platyhelminthes / Cacing Pipih 

Platyhelminthes (dalam bahasa yunani, platy = pipih, helminthes = cacing) atau cacing pipih 

adalah kelompok hewan yang struktur tubuhnya sudah lebih maju dibandingkan Porifera dan 

Coelenterata. Tubuh Platyhelminthes memiliki tiga lapisan sel (triploblastik), yaitu ekstoderm, 

mesoderm, dan endoderm. 

Ciri umum Platyhelminthes 
Tubuh Platyhelminthes simetris bilateral dengan bentuk pipih. Diantara hewan simetris 

bilateral, Platyhelminthes memiliki ukuran tubuh beragam. Platyhelminthes memiliki tubuh yang 

paling sederhana. 

Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh (selom) sehingga disebut hewan aselomata. 

Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, dan usus (tanpa anus). Usus bercabang-cabang ke 

seluruh tubuhnya. Platyhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah (sirkulasi). Platyhelminthes 

juga tidak memiliki sistem respirasi dan eksresi. Pernapasan dilakukan secara difusi oleh seluruh sel 

tubuhnya. Proses ini terjadi karena tubuhnya yang pipih. Sistem eksresi pada kelompok 

Platyhelminthes tertentu berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh.  

Kelompok Platyhelminthes tertentu memiliki sistem saraf tangga tali. Sistem saraf tangga taki 

terdiri dari sepasang simpul saraf (ganglia) dengan sepasang tali saraf yang memanjang dan 

bercabang-cabang melintang seperti tangga. Organ reproduksi jantan (testis) dan organ betina 

(Ovarium). Platyhelminthes terdapat dalam satu individu sehingga disebut hewan hermafrodit. Alat 

reproduksi terdapat pada bagian ventral tubuh. 

Platyhelminthes ada yang hidup bebas maupun parasit. Platyhelminthes yang hidup bebas 

memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya seperti sisa organisme. 

Platyhelminthes parasit hidup pada jaringan atau cairan tubuh inangnya. Habitat Platyhelminthes 

yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Platyhelminthes yang 

parasit hidup di dalam tubuh inangnya (endoparasit) pada siput air, sapi, babi, atau manusia. 

Reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi 

seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh (internal). 

Fertilisasi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan pasangan lain. Reproduksi aseksual tidak 

dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Kelompok Platyhelminthes tertentu dapat melakukan 

reproduksi aseksual dengan cara membelah diri (fragmentasi), kemudian regenerasi potongan tubuh 

tersebut menjadi individu baru. 

Klasifikasi 
Jenis Platyhelminthes dikelompokan menjadi tiga kelas, yaitu Turbellaria (cacing rambut 

getar/bersilia), Trematoda (cacing isap), dan Cestoda (cacing pita). 

1. Turbellaria (cacing rambut getar/bersilia) 
Turbellaria memiliki ukuran tubuh bersilia dengan ukuran 15 - 18 mm. Silia digunakan untuk 

bergerak. Pergerakan juga dapat menggunakan otot dengan gerakan seperti gelombang. Pada kelas 

ini akan dibahas mengenai dua contoh Turbellaria, yaitu Planaria dan Dugesia. 
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a. Planaria 
Ciri-ciri umum Planaria  memiliki tubuh pipih, lunak dan epidermis bersilia. Cacing pipih ini 

merupakan hewan tripoblastik yang tidak mempunyai rongga tubuh (acoelomata). Hidup biasanya di 

air tawar, air laut dan tanah lembab. Ada pula yang hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. 

Cacing parasit ini mempunyai lapisan kutikula dan silia yang hilang setelah dewasa. Hewan ini 

mempunyai alat pengisap yang mungkin disertai dengan kait untuk menempel. 

Planaria mempunyai sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, usus (intestine) yang 

bercabang 3 yakni satu cabang ke arah anterior dan 2 cabang lagi ke bagian samping tubuh. 

Percabangan ini berfungsi untuk peredaran bahan makanan dan memperluas bidang penguapan. 

Planaria tidak memiliki anus pada saluran pencernaan makanan sehingga buangan yang tidak 

tercerna dikeluarkan melalui mulut. Perhatikan gambar susunan saluran pencernaan Planaria berikut 

ini. 

Gambar 37. Susunan saluran pencernaan Planaria 
 

Sistem ekskresi pada cacing pipih terdiri atas dua saluran eksresi yang memanjang bermuara 

ke pori-pori yang letaknya berderet-deret pada bagian dorsal (punggung). Kedua saluran eksresi 

tersebut bercabang-cabang dan berakhir pada sel-sel api (flame cell). Perhatikan gambar sistem 

eksresi dan sel api Planaria di bawah ini. 

  

 

  

Gambar 38.  Susunan saluran eksresi pada Planaria; b) Sel api (flame cell) 
Sistem saraf berupa tangga tali yang terdiri dari sepasang ganglion otak di bagian anterior 

tubuh. Kedua ganglia ini dihubungkan oleh serabut-serabut saraf melintang dan dari masing-masing 

ganglion membentuk tangga tali saraf yang memanjang ke arah posterior. Kedua tali saraf ini 

bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Perhatikan gambar sistem saraf Planaria berikut 
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Gambar 39 : Sistem saraf Planaria 
 

  

Reproduksi pada cacing pipih seperti Planaria dapat secara aseksual dan secara seksual. 

Reproduksi aseksual (vegetatif) dengan regenerasi yakni memutuskan bagian tubuh. Sedangkan 

reproduksi seksual (generatif) dengan peleburan dua sel kelamin pada hewan yang bersifat 

hermafrodit. Sistem reproduksi seksual pada Planaria terdiri atas sistem reproduksi betina meliputi 

ovum, saluran ovum, kelenjar kuning telur. Sedangkan reproduksi jantan terdiri atas testis, pori 

genital dan penis. Perhatikan gambar sistem reproduksi Planaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 40: Sistem reproduksi Planaria 
b. Dugesia 
Bagian anterior tubuh Dugesia berbentuk segitiga dan memiliki sistem indera berupa 

sepasang bintik mata serta celah yang disebut aurikel. Bintik mata untuk membedakan keadaan 

gelap dan terang, sedangkan aurikel berfungsi sebagai indera pembau saat Dugesia mencari 

makanannya. 

Permukaan tubuh bagian ventral Dugesia memiliki silia yang berfungsi untuk pergerakan. 

Pada bagian tengah tubuhnya terdapat mulut. Melalui mulut, faring dapat dijulurkan keluar untuk 

menangkap mangsa yang selanjutnya dicerna di dalam usus. 

Sistem eksresi Dugesia terdiri dari saluran bercabang-cabang yang disebut protonefridia, 

memanjang dari pori-pori pada permukaan tubuh bagian dorsal sampai ke sel-sel api dalam 

tubuhnya. Sel-sel api yang berbentuk seperti bola lampu dan memiliki silia di dalamnya. Pergerakan 

silia berfungsi untuk menggerakkan air dalam sel menyerupai nyala api sehingga sel tersebut 

dinamakan sel api. Dugesia merupakan hewan hemafrodit, namun reproduksi seksual tidak dapat 

dilakukan hanya oleh satu individu. Fertilisasi dilakukan secara silang oleh dua individu 

Dugesia.Zigot yang terbentuk berkembang tanpa melalui proses periode larva. Sedangkan 

reproduksi aseksual adalah dengan membelah dirinya dan setiap belahan tubuh akan menjadi 

individu baru yang dikarenakan oleh daya regenerasinya yang sangat tinggi. 
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2. Trematoda (cacing isap) 
Trematoda disebut sebagai cacing isap karena cacing 

ini memiliki alat pengisap.Alat pengisap terdapat pada mulut di 

bagian anterior tubuhnya.kegunaan alat isap adalah untuk 

menempel pada tubuh inangnya. Pasa saat menempel cacing 

ini mengisap makanan berupa jaringan atau cairan tubuh 

inangnya. Dengan demikian, Trematoda merupakan hewan 

parasit. 

Trematoda dewasa pada umumnya hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan 

pembuluh darah vertebrata. Trematoda berlindung di dalam tubuh inangnya dengan melapisi 

permukaan tubuhnya dengan kutikula dan permukaan tubuhnya tidak memiliki silia.  

Beberapa contoh cacing yang termasuk Trematoda adalah sebagai berikut  

a. Fasciola hepatica (cacing hati) 
Jenis cacing ini biasa hidup sebagai parasit pada hati beberapa hewan, 

seperti domba, kambing, sapi atau kerbau. Cacing ini memiliki bentuk tubuh 

pipih, panjang berkisar 2 – 5 cm. Pada bagian kepala terdapat dua alat isap, satu 

di sekitar mulut dan yang lain di bagian ventral. 

Cacing dewasa bertelur di dalam saluran empedu dan kantong empedu 

sapi atau domba. Kemudian telur keluar ke alam bebas bersama feses domba. 

Bila mencapai tempat basah, telur ini akan menetas menjadi larva bersilia yang 

disebut mirasidium. Mirasidium akan mati bila tidak masuk ke dalam tubuh siput 

air tawar (Lymnea auricularis-rubigranosa).  

• Di dalam tubuh siput ini, mirasidium tumbuh menjadi sporokista (menetap 

dalam tubuh siput selama +/- 2 minggu).  

• Sporokista akan menjadi larva berikutnya yang disebut Redia. Hal ini 

berlangsung secara partenogenesis.  

• Redia akan menuju jaringan tubuh siput dan berkembang menjadi larva 

berikutnya yang disebut serkaria yang mempunyai ekor. Dengan ekornya 

serkaria dapat menembus jaringan tubuh siput dan keluar berenang dalam 

air.  

• Di luar tubuh siput, larva dapat menempel pada rumput untuk beberapa lama. 

Serkaria melepaskan ekornya dan menjadi metaserkaria. Metaserkaria 

membungkus diri berupa kista yang dapat bertahan lama menempel pada 

rumput atau tumbuhan air sekitarnya. Perhatikan tahap perkembangan larva 

Fasciola hepatica.  

• Apabila rumput tersebut termakan oleh domba, maka kista dapat menembus 

dinding ususnya, kemudian masuk ke dalam hati, saluran empedu dan 

dewasa di sana untuk beberapa bulan. Cacing dewasa bertelur kembali dan 

siklus ini terulang lagi.  
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Gambar 41. Tahap perkembangan larva Fasciola hepatica 

Dalam daur hidup cacing hati ini mempunyai dua macam tuan rumah 

yaitu: 

 Inang perantara yaitu siput air  

 Inang menetap yaitu hewan bertulang belakang pemakan rumput seperti sapi 

dan domba.  

Perhatikan gambar daur hidup Fasciola hepatica berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi secara singkat tahap perkembangan larva Fasciola hepatica adalah 

 
b. Clonorchis sinensis 

Daur hidup Chlonorchis sinensis sama seperti Fasciola hepatica, hanya 

saja serkaria pada cacing ini masuk ke dalam daging ikan air tawar yang 

berperan sebagai inang sementara. Struktur tubuh Chlonorchis sinensis sama 

seperti tubuh pada Fasciola hepatica hanya berbeda pada cabang usus lateral 

yang tidak beranting. 

c.   Paragonimus westermani 

Cacing ini hidup dalam paru-paru manusia. Inang perantaranya adalah 

udang air tawar. 
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d. Opisthorchis sinensis ( Cacing hati cina ) 

Cacing dewasa hidup pada organ hati manusia. Inang perantaranya 

adalah siput air dan ikan. 

e. Schistosoma japonicum (Cacing darah) 

Cacing darah ini parasit pada manusia, babi, biri-biri, kucing dan 

binatang pengerat lainnya. Cacing dewasa dapat hidup dalam pembuluh balik 

(vena) perut. Tubuh cacing jantan lebih lebar dan dapat menggulung sehingga 

menutupi tubuh betina yang lebih ramping. Cacing jantan panjangnya 9 – 22 mm, 

sedangkan panjang cacing betina adalah 14 – 26 cm. Cacing ini menyebabkan 

penyakit skistosomiasis dengan ciri demam, anemia, disentri, berat badan turun, 

dan pembengkakan hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Schistosoma japonicum jantan dan betina   

3. Cestoda (cacing pita) 
Cacing pita (Cestoda) memiliki tubuh bentuk pipih, panjang antara 2 – 3 m dan terdiri 

dari bagian kepala (skoleks) dan tubuh (strobila). Kepala (skoleks) dilengkapi dengan lebih 

dari dua alat pengisap. Sedangkan setiap segmen yang menyusun strobila mengandung alat 

perkembangbiakan. Makin ke posterior segmen makin melebar dan setiap segmen (proglotid) 

merupakan satu individu dan bersifat hermafrodit. 

Cacing ini biasanya hidup sebagai parasit dalam usus vertebrata dan tanpa alat 

pencernaan. Sistem eksresi terdiri dari saluran pengeluaran yang berakhir dengan sel api. 

Sistem saraf sama seperti Planaria dan cacing hati, tetapi kurang berkembang. 

 Contoh Cestoda yaitu: 

a) Taenia saginata (dalam usus manusia) 

b) Taenia solium (dalam usus manusia) 

c) Choanotaenia infudibulum (dalam usus ayam) 

d) Echinococcus granulosus (dalam usus anjing) 

e) Dipylidium latum (menyerang manusia melalui inang protozoa) 

Selanjutnya akan diuraikan beberapa dari cacing parasit tersebut, antara lain: 
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a. Taenia saginata 
Cacing ini parasit dalam usus halus manusia. Perbedaannya dengan Taenia solium 

hanya terletak pada alat pengisap dan inang perantaranya. Taenia saginata pada skoleksnya 

terdapat alat pengisap tanpa kait dan inang perantaranya adalah sapi. Sedangkan Taenia 

solium memiliki alat pengisap dengan kait pada skoleksnya dan inang perantaranya adalah 

babi. 

Daur hidup Taenia saginata 
Dalam usus manusia terdapat proglotid yang sudah masak yakni yang mengandung 

sel telur yang telah dibuahi (embrio). Telur yang berisi embrio ini keluar bersama feses. Bila 

telur ini termakan sapi, dan sampai pada usus akan tumbuh dan berkembang menjadi larva 

onkoster. Larva onkoster menembus usus dan masuk ke dalam pembuluh darah atau 

pembuluh limpa, kemudian sampai ke otot lurik dan membentuk kista yang disebut 

Cysticercus bovis (larva cacing).  

Kista akan membesar dan membentuk gelembung yang disebut Cysticercus 

(sistiserkus). Manusia akan tertular cacing ini apabila memakan daging sapi mentah atau 

setengah matang. 

 

 Dinding Cysticercus akan dicerna di lambung sedangkan larva dengan skoleks 

menempel pada usus manusia. Kemudian larva akan tumbuh membentuk proglotid yang 

dapat menghasilkan telur. Bila proglotid masak akan keluar bersama feses, kemudian 

termakan oleh sapi.  

 Selanjutnya telur yang berisi embrio tadi dalam usus sapi akan menetas menjadi 

larva onkoster. Setelah itu larva akan tumbuh dan berkembang mengikuti siklus hidup seperti 

di atas. Perhatikan gambar daur hidup Taenia saginata berikut 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Gambar 43. Daur hidup Taenia saginata  

b. Taenia solium 

Daur hidup Taenia solium sama dengan daur hidup Taenia saginata, hanya saja 

inang perantaranya adalah babi. Sedangkan kista yang sampai di otot lurik babi disebut 

Cysticercus sellulose.  

c. Coanotaenia infudibulum 

Cacing pita lainnya adalah Coanotaenia infudibulum yang parasit pada usus ayam 

tetapi inang perantaranya adalah Arthropoda antara lain kumbang atau tungau. 
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2. Phylum Nemathelminthes / Cacing Gilig 
Nemathelminthes berasal dari kata Nemathos = benang; Helminthes = cacing. Jadi 

pengertian Nemathelminthes adalah cacing yang berbentuk benang atau gilig 

Ciri umum Nemathelminthes 
1. Tubuh berbentuk gilig atau seperti batang dan tidak bersegmen, mempunyai selom 

semu (pseudoselomata), tripoblastik. Permukaan tubuh dilapisi kutikula sehingga 

tampak mengkilat. 

2. Saluran pencernaan sempurna mulai dari mulut sampai anus. Beberapa jenis 

diantaranya memiliki kait. 

3. Sistem respirasi melalui permukaan tubuh secara difusi. 

4. Saluran peredaran darah tidak ada, tetapi cacing ini mempunyai cairan yang 

fungsinya menyerupai darah. 

5. Sistem reproduksi : 

Alat kelamin terpisah, cacing betina lebih besar dari cacing jantan dan yang jantan 

mempunyai ujung berkait (gambar 1). Gonad berhubungan dengan saluran alat 

kelamin, dan telur dilapisi oleh kulit yang terbuat dari kitin. Hewan ini tidak 

berkembangbiak secara aseksual 

 
          Gambar 44. Ascaris lumbricoides: A. Betina; B; Jantan 

6. Habitat 

Sebagian besar hewan ini hidup bebas dalam air dan tanah, tetapi ada juga sebagai 

parasit dalam tanah, yakni merusak tanaman atau dalam saluran pencernaan 

7. Ukuran 

Ukuran tubuh Nemathelminthes umunya mikroskopis, meskipun ada yang panjang nya 

sampai 1 meter.Individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan.Tubuh 

berbentuk bulat panjang atau seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. 

STRUKTUR TUBUH 

Tubuh simetribilateral, bulat panjang  

(gilig)  disebut cacing gilig 

• Memiliki saluran pencernaan 

• Dioceous (berumah dua)  reproduksi  

seksual (jantan dan betina) 

• Mempunyai saluran pencernaan 

• Memiliki rongga badan palsu   

Triploblastik Pseudoselomata 

 
Gbr 45. Irisan melintang 

tubuh Nemathelminthes 
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• Kosmopolitan, ada yang parasit dan ada  

pula yang hidup bebas 

 
Klasifikasi 
Nemathelminthes dibagi menjadi dua kelas, yaitu Nematoda dan Nematophora.Pada uraian 

berikut akan dibahas beberapa spesies dari nematoda yang merupakan parasit bagi 

manusia. 

a. Ascaris lumbricoides (cacing perut) 

  
Gambar 46.  Ascaris lumbricoides yang berada di inangnya (usus). 

Cacing ini hidup di dalam usus halus manusia sehingga sering kali disebut cacing 

perut. Ascaris lumbricoides merupakan hewan dioseus, yaitu hewan dengan jenis kelamin 

berbeda, bukan hemafrodit. Ascaris lumbricoides hanya berkembang biak secara seksual. 

Ascaris lumbricoides jantan memiliki sepasang alat berbentuk kait yang menyembul dari anus 

disebut spikula. Spikula berfungsi untuk membuka pori kelamin cacing betina dan 

memindahkan sperma saat kawin. 

Infeksi cacing ini menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan, umumnya pada anak-

anak. Infeksi ini terjadi pada saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar telur 

ascaris. 

Adapun secara singkat daur hidupnya sebagai berikut : Usus manusia - cacing - telur 

cacing keluar bersama feses - tersebar menempel pada makanan - termakan - menetas - 

larva menembus usus - aliran darah - jantung - paru-paru - kerongkongan - tertelan - usus 

manusia - cacing dewasa 

Cacing ini berukuran 10-30 cm untuk jantan dan 22-35 cm untuk betina. Satu cacing 

betina Ascaris lumbricoides dapat berkembang biak dengan menghasilkan 200.000 telur 

setiap harinya. Telur cacing ini dapat termakan oleh manusia melalui makanan yang 

terkontaminasi. Telur ini akan menetas di usus, kemudian berkembang jadi larva menembus 

dinding usus, lalu masuk ke dalam paru-paru. Masuknya larva ke paru-paru manusia disebut 

terinfeksi sindroma loeffler. Setelah dewasa, Ascaris lumbricoides akan mendiami usus 

manusia dan menyerap makanan disana, disamping tumbuh dan berkembang biak. Inilah 

yang menyebabkan seseorang menderita kurang gizi karena makanan yang masuk diserap 

terus oleh Ascaris lumbricoides. Di Indonesia, penderita Askariasis didominasi oleh anak-

anak. Penyebab penyakit ini bisa karena kurangnya pemakaian jamban keluarga dan 

kebiasaan memakai tinja sebagai pupuk. 
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b. Ancylostoma duodenale (cacing tambang) 

Cacing ini memiliki dua jenis yaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. 

Disebut cacing tambang karena dahulunya banyak ditemukan pada buruh tambang di Eropa. 

Necator americanus menyebabkan penyakit nekatoriasis dan Ancylostoma duodenale 

menyebabkan penyakit ankilostomiasis. Kedua jenis cacing ini banyak menginfeksi orang-

orang di sekitar pertambangan dan perkebunan. N. americanus dan A. duodenale hidup di 

rongga usus halus dengan mulut melekat pada daging dinding usus. 

   Gambar 47.  Cacing Tambang 

Tubuh Necator americanus mirip huruf S. Panjang cacing betina kurang lebih 1 cm. 

Setiap satu cacing dapat bertelur 9000 ekor per hari. Sementara itu panjang cacing jantan 

kurang lebih 0,8 cm. Ancylostoma duodenale lebih mirip dengan huruf C. Setiap ekor 

Ancylostoma duodenale dapat menghasilkan 28.000 telur per hari. 

Telur cacing tambang keluar bersamaan dengan feces. Dalam waktu 1-1,5 hari, telur 

akan menetas menjadi larva, yang disebut larva rhabditiform. Tiga hari kemudian larva 

berubah lagi menjadi larva filarifom dimana larva ini dapat menembus kulit kaki dan masuk ke 

dalam tubuh manusia. Di tubuh manusia, cacing tambang bergerak mengikuti aliran darah, 

menuju jantung, paru-paru, tenggorokan, kemudian tertelan dan masuk ke dalam usus. Di 

dalam usus, larva menjadi cacing dewasa yang siap menghisap darah. Setiap ekor cacing N. 

americanus akan menghilangkan 0,005-1 cc darah per hari sedangkan setiap ekor cacing A. 

duodenale akan menyebabkan manusia kehilangan 0,08-0,34 cc per hari. Oleh karena itulah, 

cacing tambang menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan anemia pada manusia. 

Adapun daur hidup dari cacing ini adalah Usus manusia - cacing - telur keluar 

bersama feses - tempat becek - menetas - hidup lama - menempel pada kaki manusia - 

menembus kaki - aliran darah - jantung - paru-paru - kerongkongan - tertelan - usus manusia 

- cacing dewasa 

Di Indonesia, insiden akibat cacing tambang tinggi pada daerah pedesaan, terutama 

perkebunan. Infeksi cacing ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat desa yang BAB di 

tanah dan pemakaian feces sebagai pupuk. Selain lewat kaki, cacing tambang juga bisa 

masuk ke tubuh manusia melalui makanan yang masuk ke mulut. 

 

c. Oxyuris vermicularis (cacing kremi) 
Cacing ini disebut cacing kremi karena ukurannya yang sangat kecil. sekitar 10 -15 

mm. Cacing kremi hidup di dalam usus besar manusia. Cacing kremi tidak menyebabkan 
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penyakit yang berbahaya namun cukup mengganggu. Cacing betina yang akan bertelur 

meninggalkan usus besar menuju anus yang merupakan tempat bertelur yang paling ideal. 

Saat inilah penderita akan menangis karena lubang anusnya gatal. Secara kasat mata, 

cacing ini akan terlihat sebesar parutan kelapa disekitar lubang anus. Infeksi cacing kremi 

tidak memerlukan perantara. Telur cacing dapat tertelan bila kita memakan makanan yang 

terkontaminasi telur cacing ini. Pengulangan daur infeksi cacing kremi secara autoinfeksi, 

yaitu dilakukan ole penderita sendiri. Cacing ini bertelur pada anus penderita dan 

menyebabkan rasa gatal. Jika penderita sering menggaruk pada bagian anus dan tidak 

menjaga kebersihan tangan, maka infeksi cacing kremi akan terjadi kembali (autoinfeksi) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 48. Cacing kremi dan infeksi pada anus. 

d. Wuchereria bancrofti (cacing rambut) 
Cacing rambut dinamakan pula cacing filaria. Tempat hidupnya di dalam pembuluh 

limfa. Cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah ( elefantiasis ), yaitu pembengkakan 

tubuh. Pembengkakan terjadi karena akumulasi cairan dalam pembuluh limfa yang tersumbat 

oleh cacing filaria dalam jumlah banyak. Cacing filaria masuk ke dalam tubuh melalui gigitan 

nyamuk Culex yang banyak terdapat di daerah tropis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 49. Cacing rambut dan penderita elefantiasis 

e. Trichinella spiralis 
Cacing ini menyerang usus halus manusia. Bagi orang yang suka mengonsumsi 

daging babi yang mentah atau kurang matang, kemungkinan untuk menderita penyakit 

trikiniasis lebih besar. Oleh karena daging babi sebagai pembawanya, trikiniasis jarang 

mengonfeksi masyarakat dengan penduduk mayoritas muslim. Trichinella spiralis dewasa 

berbentuk halus seperti rambut. Mereka hidup di dalam usus halus dengan panjang 3-4 mm 

untuk cacing betina dan 1,5 mm untuk cacing jantan. Larva cacing ini dapat menginfeksi otot 

sehingga terjadi nyeri otot dan radang otot. Infeksi berat larva Trichinella spiralis, yaitu 

mengandung lebih dari 5.000 larva per kg bb, dapat menimbulkan kematian dalam jangka 

waktu 2-3 minggu. 


