
REPRODUKSI VEGETATIF (TAK KAWIN) 

 

   Perkembangabiakan terjadi tanpa adanya peleburan sel jantan dan betina, dapat 

terjadi pada tumbuhan maupun hewan. 

   1. Perkembangbiakan Vegetatif pada Hewan dan Tumbuhan Tingkat Rendah 

a)   Membelah diri dan fragmentasi, contoh: organisme yang membelah diri, protozoa, 

alga biru (bakteri). Sedangkan fragmentasi yaitu dengan cara memotong-motong 

tubuhnya, contoh: algae (ganggang) dan planaria (cacing pipih). Tunas, contoh: Hydra 

dan ragi (Saccharomyces). 

b)   Spora: perkembangbiakan dengan spora antara lain: jamur, alga, lumut dan paku. 

Pada jamur, spora dibentuk di dalam kotak spora (sporangium). Pada ganggang (alga), 

sporanya dilengkapi dengan alat gerak berupa bulu cambuk atau bulu getar sehingga 

dapat bergerak, spora ini disebut zoospora. Pada paku, biasanya spora terletak di daun-

daun sebelah bawah, tampak sebagai bintik-bintik hitam yang dinamakan sorus. Sorus 

tersebut dilindungi indisium. 

 

   2. Perkembangbiakan Vegetatif pada Tumbuhan Biji 

   a. Vegetatif alami, tanpa bantuan manusia: 

1)   Rhizoma atau akar rimpang, yaitu batang yang tumbuh mendatar yang terletak di 

bawah permukaan tanah. Rhizoma berbuku-buku dan bersisik,  dan di ujungnya ada 

kuncup. Pada ketiak sisik terdapat tunas. Contoh: lengkuas, kunyit, temulawak, alang-

alang dan sebagainya. 

2)   Umbi lapis, terdiri atas cakram dan umbi yang belapis-lapis. Contoh: bawang putih, 

bawang merah, bakung dan bunga tulip. 

3)   Umbi batang, merupakan batang yang tumbuh ke dalam tanah yang menggembung 

dan membentuk umbi dilengkapi dengan mata tunas. Contoh: kentang dan gembili. 

4)   Umbi akar, adalah akar yang berubah fungsi menyimpan makanan. Contoh: singkong 

dan bunga dahlia. 

5)   Geragih atau stolon, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh: 

pegagan, rumput teki dan arbei. 

6)   Tunas, dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang tidak jauh dari induknya dan 

akhirnya membentuk rumpun. Contoh: pisang, bambu dan tebu. 

 

   b. Vegetatif buatan, dengan bantuan manusia; 

1)   Mencangkok, yaitu dengan mengupas kulit sampai ke bagian kayunya. Bagian yang 

licin dari kayu yaitu kambium harus dibuang, selanjutnya ditutup dengan tanah basah 

yang subur kemudian dibungkus. Contoh: jeruk, mangga, jambu, rambutan dan 

tumbuhan berkambium lainnya. 

2)   Menempel atau okulasi, yaitu dengan menempelkan mata tunas dari suatu tanaman 

ke mata tunas tanaman lainnya yang sejenis. 

3)   Menyambung (mengenten/kopulasi) yaitu menggabungkan bagian tanaman satu ke 



bagian tanaman lain untuk mendapatkan tanaman baru yang memiliki sifat lebih baik. 

4)   Stek, yaitu memotong batang atau daun untuk ditanam di tempat lain. Ada stek 

batang dan stek daun. Contoh stek batang: singkong, ketela rambat, sirih, lada dan lain-

lain. Contoh stek daun: cocor bebek. 

5)   Merunduk, yaitu dengan merundukkan batang atau cabang yang dibengkokkan ke 

bawah serta ditimbuni tanah untuk menimbulkan akar-akar baru. Contoh: apel, 

alamanda, kaca piring dan sebagainya.  

 

 

 

Keuntungan memperbanyak secara vegetatif: 

1.   diperoleh sifat keturunan baru sama dengan induknya 

2.   lebih cepat memperoleh hasil (berbuah) 

 

Kerugian memperbanyak secara vegetatif: 

1.   tanamannya tidak sekokoh bila ditanam dari biji. 

2.   jumlah turunan baru yang diperoleh dalam waktu tertentu terbatas 

3.   tanaman induk akan menderita bila terlalu banyak bagian tanaman yang di-stek atau 

dicangkok. 


