
 

 

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 

Pertumbuhan, adalah: 

- Peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan 

ukuran (volume, massa, dan tinggi) 

- Irreversibel (tidak kembali ke asal) 

- Dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif 

- Auksanometer adalah Suatu alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman, 

yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum penunjuk pada busur skala atau jarum 

yang dapat menggaris pada silinder pemutar 

Perkembangan, adalah: 

- Proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna (kompleks). 

- Sel-sel berdiferensiasi. 

- Peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi 

masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin 

kompleks. 

- Proses ini berlangsung secara kualitatif. 

- Tidak dapat dinyatakan dengan angka 

 

A. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan 

Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah 

kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga 

mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah 

atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah 

meristematis (titik tumbuh), yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini 

terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Aktivitas jaringan meristem yang terletak 

di ujung batang/akar menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan 

dengan jaringan meristem di kambium. Oleh karena itu pertumbuhan pada tumbuhan dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. 

Pertumbuhan primer 



 

 

1. Merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas meristem primer. 

2. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung 

akar dan ujung batang dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. 

3. Ciri-ciri jaringan meristem ini adalah mempunyai dinding sel yang tipis, bervakuola kecil 

atau tidak bervakuola, sitoplasma pekat dan sel-selnya belum berspesialisasi. 

4. Jaringan meristem ada dua jenis, yaitu: 

a) Jaringan meristem apical 

Jaringan ini terdapat pada ujung akar dan batang, yang berfungsi untuk mewujudkan 

pertumbuhan primer. 

b) Jaringan meristem lateral 

Jaringan ini dapat membentuk pertumbuhan sekunder. Contoh yang sering kita 

temukan adalah kambium, jaringan ini dapat menumbuhkan pertumbuhan lateral atau 

menambah diameter dari bagian tumbuhan. 

5. Kambium didapatkan pada tumbuhan dikotil dan Gymnospermae. 

6. Contoh yang lain adalah kambium gabus yang terdapat pada batang dan akar tumbuhan 

berkayu atau pada bagian tumbuhan yang kena luka. 

Pertumbuhan sekunder 

1. Pertumbuhan ini terjadi pada tumbuhan Dikotiledon dan Gymnospermae. 

2. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder, yang meliputi: 

a. Kambium gabus (felogen) 

Pertumbuhan felogen menghasilkan jaringan gabus. Jaringan gabus berperan sebagai 

pelindung, yaitu menggantikan fungsi epidermis yang mati dan terkelupas, juga 

merupakan bagian dari jaringan sekunder yang disebut periderm. 

b. Kambium fasis (vasikuler) 

Berperan membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan membentuk floem sekunder 

ke arah luar, selain itu juga menghasilkan sel-sel hidup yang berderet-deret menurut 

arah jari-jari dari bagian xilem ke bagian floem yang disebut jari-jari empulur. 

Bagian xilem lebih tebal daripada bagian floem karena kegiatan kambium ke arah 

dalam lebih besar daripada kegiatan ke arah luar. 

c. Kambium interfasis (intervasikuler) 



 

 

Merupakan kambium yang membentuk jari-jari empulur. Tumbuhan monokotil yang 

tidak mempunyai kambium, tumbuh dengan cara penebalan. Tetapi pada umumnya, 

pertumbuhan terjadi karena adanya peningkatan banyaknya dan ukuran sel. 

Pertumbuhan pada tumbuhan dikotil yang berkayu menyangkut kedua aktivitas 

tersebut, sel-sel baru yang kecil yang dihasilkan kambium dan meristem apikal, 

kemudian sel-sel ini membesar dan berdifferensiasi. (Kimball, 1992: 411) 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada 

Tumbuhan 

 Faktor luar (eksternal) 

1. Nutrisi 

- Nutrisi terdiri atas unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia sebagai sumber energi 

dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama 

pertumbuhan. 

- Nutrisi umumnya diambil dari dalam tanah dalam bentuk ion dan kation, sebagian 

lagi diambil dari udara. 

- Unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak disebut unsur makro (C, 

H, O, N, P, K, S, Ca, Fe, Mg). 

- Adapun unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut unsur mikro (B, 

Mn, Mo, Zn, Cu, Cl). Jika salah satu kebutuhan unsur-unsur tersebut tidak 

terpenuhi, akan mengakibatkan kekurangan unsur yang disebut defisiensi. 

- Defisiensi mengakibatkan pertumbuhan menjadi terhambat 

2. Cahaya 

- Cahaya mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis. 

- Cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap tanaman. 

Pengaruh cahaya secara langsung dapat diamati dengan membandingkan tanaman 

yang tumbuh dalam keadaan gelap dan terang. 

- Pada keadaan gelap, pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai 

dengan pertumbuhan yang abnormal (lebih panjang), pucat, daun tidak 

berkembang, dan batang tidak kukuh. 



 

 

- Sebaliknya, dalam keadaan terang tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, daun 

berkembang sempurna dan berwarna hijau. 

- Dalam fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan. 

- Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil, sehingga 

daun menjadi pucat. 

- Panjang penyinaran mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan. 

- Panjang periode cahaya harian disebut fotoperiode, sedangkan reaksi tumbuhan 

terhadap fotoperiode yang berbeda panjangnya disebut fotoperiodisme. 

- Berdasarkan persyaratan panjang hari untuk pembungaan, sebagian besar tumbuhan 

dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: 

a) Tumbuhan berhari pendek (short day plant) 

Berbunga jika panjang hari kurang dari periode kritis tertentu, misalnya kastuba 

(Euphorbia pulcherima), ubi jalar (Ipomoea batatas), nanas (Ananas 

commosus), dan padi (Oryza sativa). Panjang hari harus kurang dari 11 hingga 

15 jam agar pembungaan terjadi. 

b) Tumbuhan hari panjang (long day plant) 

Berbunga jika panjang hari lebih dari periode kritis tertentu, misalnya tanaman 

jarak (Rhicinus communis) dan kentang (Solanum tuberosum). Panjang hari 

harus lebih dari 12 hingga 14 jam agar pembungaan terjadi. 

c) Tumbuhan hari netral (day-neutral plant). 

Berbunga tidak tergantung pada panjang hari, dapat menghasilkan bunga kapan 

saja dalam setahun, misalnya jagung (Zea mays). 

 

 

3. Suhu 

- Suhu berpengaruh terhadap fisiologi tumbuhan, antara lain memengaruhi kerja 

enzim. 

- Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat proses 

pertumbuhan. 



 

 

- Fotosintesis pada tumbuhan biasanya terjadi di daun, batang, atau bagian lain 

tanaman. 

- Suhu optimum (15°C hingga 30°C) merupakan suhu yang paling baik untuk 

pertumbuhan. 

- Suhu minimum (± 10°C) merupakan suhu terendah di mana tumbuhan masih 

dapat tumbuh. 

- Suhu maksimum (30°C hingga 38°C) merupakan suhu tertinggi dimana tumbuhan 

masih dapat tumbuh. 

4. Kelembaban 

- Kelembapan ada kaitannya dengan laju transpirasi melalui daun karena transpirasi 

akan terkait dengan laju pengangkutan air dan unsur hara terlarut. 

- Bila kondisi lembap dapat dipertahankan maka banyak air yang diserap tumbuhan 

dan lebih sedikit yang diuapkan. 

- Kondisi ini mendukung aktivitas pemanjangan sel sehingga sel-sel lebih cepat 

mencapai ukuran maksimum dan tumbuh bertambah besar. 

- Pada kondisi ini, faktor kehilangan air sangat kecil karena transpirasi yang 

kurang. 

- Adapun untuk mengatasi kelebihan air, tumbuhan beradaptasi dengan memiliki 

permukaan helaian daun yang lebar. 

- Oksigen 

- Untuk pemecahan senyawa bermolekul besar (saat respirasi) agar menghasilkan 

energi yang diperlukan pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. 

5. Kadar air 

- Kekurangan air pada tanah menyebabkan terhambatnya proses osmosis. Proses 

osmosis akan terhenti atau berbalik arah yang berakibat keluarnya materi-materi 

dari protoplasma sel-sel tumbuhan, sehingga tanaman kering dan mati. 

- Fungsi air antara lain: 

a. Untuk fotosintesis. 

b. Mengaktifkan reaksi-reaksi enzim atau sebagai medium reaksi enzimatis 

c. Membantu proses perkecambahan biji. 

d. Menjaga (mempertahankan kelembapan). 



 

 

e. Untuk transpirasi. 

f. Meningkatkan tekanan turgor sehingga merangsang pembelahan sel. 

g. Menghilangkan asam absisi. 

h. Sebagai pelarut, air juga memengaruhi kadar enzim dan substrat sehingga 

secara tidak langsung memengaruhi laju metabolisme. 

 Faktor dalam (internal) 

1. Gen 

Gen adalah substansi/materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen 

mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna 

kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Gen juga menentukan 

kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangannya. Hewan, tumbuhan, dan manusia yang memiliki gen tumbuh yang baik 

akan tumbuh dan berkembang dengan cepat sesuai dengan periode pertumbuhan dan 

perkembangannya.  

Meskipun peranan gen sangat penting, faktor genetis bukan satu-satunya faktor yang 

menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan, karena juga dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. Misalnya tanaman yang mempunyai sifat unggul dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya, hanya akan tumbuh dengan cepat, lekas berbuah, dan berbuah lebat 

jika ditanam di lahan subur dan kondisinya sesuai. Bila ditanam di lahan tandus dan 

kondisi lingkungannya tidak sesuai, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi kurang 

baik. Demikian juga ternak unggul hanya akan berproduksi secara optimal bila diberi 

pakan yang baik dan dipelihara di lingkungan yang sesuai. 

2. Hormon 

Selain faktor genetik, yang termasuk faktor-faktor dalam adalah hormon-

hormon yang terlibat dalam pertumbuhan tanaman. Hormon merupakan substansi yang 

dihasilkan oleh tumbuhan, biasanya dalam jumlah yang sangat sedikit yang berfungsi 

secara fisiologis mengendalikan arah dan kecepatan tumbuh bagian-bagian dari 

tumbuhan. 

Berikut ini adalah macam-macam hormon pada tumbuhan beserta fungsinya: 

a. Auksin  



 

 

Auksin dibentuk oleh ujung batang dan ujung akar. Auksin yang dihasilkan oleh 

ujung batang akan mendominasi pertumbuhan batang utama, sehingga pertumbuhan 

cabang relatif sedikit. Keadaan ini dikenal dengan istilah dominansi apikal (apical 

dominance). Dengan memotong ujung batang, dominansi apikal akan hilang, 

sehingga pertumbuhan cabang-cabang batang berjalan dengan baik. Auksin dapat 

terurai bila terkena cahaya. Bila suatu koleoptil dikenai cahaya dari samping, maka 

bagian koleoptil yang terkena cahaya auksinnya akan terurai sehingga 

pertumbuhannya lebih lambat daripada bagian koleoptil yang tidak terkena cahaya. 

Akibatnya koleoptil akan tumbuh membelok ke arah datangnya sinar. 

Fungsi auksin, yaitu: 

1) Merangsang perpanjangan sel. 

2) Merangsang pembentukan bunga dan buah. 

3) Merangsang pemanjangan titik tumbuh. 

4) Mempengaruhi pembengkokan batang. 

5) Merangsang pembentukan akar lateral. 

6) Merangsang terjadinya proses diferensiasi 

b. Giberelin 

Hormon ini berfungsi mengatur pemanjangan batang (ruas batang), juga pertumbuhan 

pucuk dan pembentukan buah. Secara umum fungsi giberelin adalah untuk 

merangsang pertumbuhan meraksasa dan terbentuknya buah tanpa biji (partenokarpi). 

c. Sitokinin 

Hormon tumbuhan ini mempengaruhi pertumbuhan, pengaturan pembelahan sel, dan 

pemanjangan sel. Konsentrasi sitokinin dan auksin yang seimbang merupakan hal 

yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Sitokinin sendiri tampaknya 

mempunyai peranan dalam memperpanjang usia jaringan. 

 

 

d. Asam Absisat (= dormin) 

Asam absisat ditemukan pada umbi-umbian dan biji-biji yang dorman, beberapa jenis 

buah-buahan, daun, dan jaringan tumbuhan lain. Secara fungsi asam absisat adalah 



 

 

mempercepat penuaan daun, merangsang pengguguran daun, dan memperpanjang 

masa dormansi (menghambat perkecambahan biji). 

e. Gas etilen 

Buah yang sudah tua menghasilkan gas etilen yang dianggap sebagai hormon yang 

dapat mempercepat pemasakan buah yang masih mentah. Gas etilen 

meningkatkan respirasi sehingga buah yang asalnya keras dan masam, menjadi 

empuk dan berasa manis. 

f. Kalin 

Kalin adalah hormon yang merangsang pembentukan organ tubuh. Berdasarkan organ 

yang dibentuknya, kalin dibedakan atas: 

o Kaulokalin : merangsang pembentukan batang 

o Rhyzokalin : merangsang pembentukan akar. Sekarang telah diketahui bahwa 

rhyzokalin identik dengan vitamin B1 (thiamin) 

o Filokalin : merangsang pembentukan daun 

o Antokalin : merangsang pembentukan bunga 

g. Asam traumalin 

Batang atau akar tumbuhan dapat mengalami luka. Tumbuhan memiliki kemampuan 

untuk memperbaiki bagian yang luka, disebut daya restitusi atau regenerasi. Peristiwa 

ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin. 

Lukaluka yang terjadi dapat tertutup kembali dengan membentuk jaringan kalus dan 

jaringan yang rusak dapat diganti dengan yang baru. Bahkan dari luka pada bagian 

tertentu dari tubuh tumbuhan dapat tumbuh tunas baru. 

B. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Hewan 

Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan 

adalah hasil proses pembelahan mitosis sel-sel tubuh. Hal ini menyebabkan sel membesar 

sehingga tubuh hewan menjadi besar dan panjang. Sedangkan, perkembangan adalah 

diferensiasi sel yang mengalami pembelahan menuju individu dewasa. Pertumbuhan pada 

hewan sering disebut juga perkembangan, yaitu perkembangan dari zigot sampai dewasa. 

Pertumbuhan dimulai dengan peleburan ovum (sel telur) dengan spermatozoa (sel sperma), 

dan dihasilkan zigot. Zigot akan bermitosis terus-menerus. Dengan demikian pertumbuhan 

http://biologimediacentre.com/respirasi-sel-katabolisme/


 

 

dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu fase embrionik dan 

fase pascaembrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai 

dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Sedangkanfase 

pascaembrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau 

menetas hingga hewan itu dewasa 

1. Fase embrioenik 

 

 

Zigot terbentuk dari hasil pertemuan ovum dengan sperma (terjadi 

pembuahan/fertilisasi). Kemudian zigot mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

dalam beberapa tahap, yaitu pembelahan zigot, tahap morula, blastula, gastrula, dan 

organogenesis. 

a. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yaitu dari satu sel menjadi dua sel, dua sel 

menjadi empat sel, empat sel menjadi delapan sel, delapan sel menjadi enam belas 

sel, dan seterusnya hingga tiga puluh dua sel. Sekumpulan sel yang terbentuk tersusun 

seperti buah anggur dan disebut sebagai morula. Pembelahan terus berlanjut sehingga 

terbentuk rongga di bagian dalam yang disebutblastosol. Fase ini disebut 

fase blastula. 

b. Gastrula, merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula yang ditandai 

dengan terbentuknya 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan bagian luar (ektoderm), 

lapisan bagian tengah(mesoderm), dan lapisan bagian dalam (endoderm). Ketiga 

lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ. Proses pembentukan 

gastrula ini disebut gastrulasi. 

http://unitedscience.files.wordpress.com/2011/12/pertumbuhan-embrionik.jpg


 

 

c. Organogenesis, merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang 

berkembang dari tiga lapisan saat proses gastrulasi. Organ yang terbentuk dari ketiga 

lapisan ini adalah sebagai berikut: 

1) Lapisan ektoderm, berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indra. 

2) Lapisan mesoderm, berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat 

peredaran darah, dan alat ekskresi. 

3) Lapisan endoderm, berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan 

2. Fase pascaembrioenik 

Pertumbuhan pascaembrionik dimulai ketika hewan lahir atau menetas. Semua 

anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun demikian kecepatan 

pertumbuhan dan perkembangan antara bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh 

yang lain tidak sama. Pertumbuhan ini tidak berlangsung terus-menerus, melainkan 

berhenti setelah mencapai usia tertentu. Perkembangan dimulai ketika alat kelamin telah 

mampu memproduksi sel-sel gamet. Pada manusia perkembangan ini ditandai dengan 

munculnya sifat-sifat kelamin sekunder. Tanda kelamin sekunder pada pria berupa 

tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu, suara besar, tumbuhnya jakun, dan otot-

otot tubuh lebih kekar. Tanda kelamin sekunder pada wanita ditandai dengan 

membesarnya payudara, tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu, dan 

membesarnya pinggul. 

Metamorfosis dan Metagenesis 

Beberapa jenis hewan mengalami metamorfosis dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Beberapa jenis hewan yang lain mengalami metagenesis. Selain pada hewan, metagenesis 

juga terjadi pada tumbuhan. 

1. Metamorphosis 

Pada beberapa jenis hewan, dalam pertumbuhan dan perkembanganya mengalami 

proses metamorfosis. Metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara 

bertahap yang dimulai dari larva sampai dewasa. Metamorfosis terjadi pada serangga dan 

amfibi. Berdasarkan prosesnya, metamorfosis serangga dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 



 

 

a) Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau 

kepompong. Bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Tahapan dalam 

metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. 

Telur –> larva pupa (kepompong) –> dewasa (imago) 

 

Telur menetas menjadi larva. Larva tidak memiliki sayap dan tanda-tanda sayap juga 

belum ada. Ketika berupa larva, serangga sangat aktif makan. Larva kemudian 

mengalami perubahan bentuk menjadi kepompong. Larva ada yang langsung 

membuat pupa, tetapi ada juga yang lebih dulu membuat pelindung dari daun yang 

dilipat, tanah atau pasir yang halus, sayatan kayu yang halus, dan bahan lainnya. 

Tempat perlindungan di sekeliling pupa disebut kepompong atau kokon. Pada tahap 

pupa, serangga tidak aktif makan, walaupun proses metabolisme tetap berlangsung. 

Setelahmelewati tahap pupa, serangga akan menjadi dewasa (imago). 

b) Metamorphosis tidak sempurna 

Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk serangga yang 

baru menetas (nimfa) tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa (imago). 

Perbedaan yang mencolok adalah nimfa tidak memiliki sayap. Sayap akan tumbuh 

secara bertahap sehingga menyerupai bentuk dewasa. Secara umum nimfa dan 

serangga dewasa memiliki sifat yang sama. Contohnya pada jangkrik dan belalang. 

Urutan daur hidup serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah 

sebagai berikut. 

telur –> nimfa –> dewasa (imago) 

 

http://unitedscience.files.wordpress.com/2011/12/metamorfosis-kupu-kupu.jpg
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2. Metagenesis  

Beberapa jenis hewan dan tumbuhan ada yang mengalami proses 

metagenesis. Metagenesis adalah proses pergiliran hidup yaitu antara fase seksual dan 

aseksual. Hewan dan tumbuhan yang mengalami metagenesis akan mengalami dua fase 

kehidupan, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara seksual dan fase kehidupan 

yang bereproduksi secara aseksual. 

Metagenesis pada tumbuhan dapat diamati dengan jelas pada tumbuhan tak berbiji 

(paku dan lumut). Pada tumbuhan tersebut, pembentukan gamet jantan berlangsung di 

dalam antheridium dan gamet betina di dalam arkegonium. Jika gamet jantan membuahi 

gamet betina, maka akan terbentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi individu yang 

menghasilkan spora. Generasi ini disebut fase vegetatif (aseksual) atau sporofit. Spora 

yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi individu baru yang menghasilkan 

gamet. Karena menghasilkan gamet, maka generasi ini disebut fase generatif (seksual) 

atau gametofit. 

Demikian seterusnya terjadi pergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporofit. 

Tumbuhan lumut yang sering kamu jumpai merupakan fase gametofit. Sedangkan 

tumbuhan paku yang kamu lihat sehari-hari merupakan fase sporofit. Pergiliran 

keturunan antara fase sporofit dan gametofit itulah yang disebut metagenesis. 

Beberapa hewan tingkat rendah juga mengalami metagenesis, 

contohnya Obelia dan Aurelia. Ubur-ubur (Aurelia) memiliki dua jenis kehidupan yaitu 

kehidupan saat menempel (polip) dan kehidupan bergerak bebas (medusa). 

 

 

C. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Manusia 

Manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia 

ditandai dengan bertambahnya berat badan seseorang dan bertambah tingginya badan 
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seseorang tersebut. Perkembangan berhubungan dengan tingkah laku (sikap) atau kejiwaan. 

Misalnya terjadi perkembangan/perubahan sikap dan kebiasaan dari balita, remaja, dewasa, 

sampai lanjut usia. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri yang berbeda. Walaupun 

pertumbuhan dan perkembangan berbeda, tetapi kedua proses ini berlangsung bersamaan 

atau tidak dapat dipisahkan. Adapun tahap perkembangan manusia ditandai sebagai berikut: 
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