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Siklus Sel 

Sel adalah unit kehidapn terkecil dari tubuh. Sebagai mahluk hidup, sel juga memiliki 

sifat-sifat seperti mahluk hidup pada umumnya, salah satunya adalah berkembang 

biak (regenerasi). Regenerasi sel adalah selang waktu sejak terbentuknya suatu sel 

hingga terbentuk sel yang baru. 

 Secara garis besar, siklus sel terbagi atas dua bagian, yaitu pembelahan secara 

langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung terdiri 

atas Meiosis dan Mitosis, sedangkan pembelahan secara tidak langsung hanya terdiri 

atas satu jenis, yaitu pembelahan amitosis.  

1. Pembelahan Secara Tidak Langsung 

A. Pembelahan Mitosis 

Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang hanya terjadi pada sel 

autosom atau sel tubuh yang terletak pada sel eukariotik. Pembelahan 

mitosis menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid (2n) dan 

memiliki sifat yang identik dengan induknya. Proses terjadinya 

pembelahan mitosis dibagi menjadi tiga, yaitu; 

a. Interfase 

Fase interfase disebut juga sebagai fase istirahat. Fase ini 

memakan waktu yang paling lama ketimbang fase yang lain. 

Interfase memiliki tiga fase, yaitu; 

1. First Ghap Phase (G1) 

Fase G1 adalah fase yang paling aktif. Pada fase ini terjadi 

pertambanhan volume dan ukuran sel. Fase ini 

menghabiskan waktu sekitar 9 jam. 

2. Sintesis Phase (S) 

Pada fase ini terjadi sintesis materi genetic atau DNA sel. 

Fase ini terjadi selama 10 jam. 

3. Second Ghap Phase (G2) 

Pada fase G2 terjadi sintesis protein. Fase ini adalah 

interval persiapan sebelum memasuki fase berikutnya. 

 

b. Kardiokinesis 

Pada fase ini terdiri atas fase mitosis, yaitu fase profase, 

metaphase, anaphase, dan telophase.  

1. Fase profase 
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pada fase ini, kromatin mulai mengalami pemadatan, 

nucleus menghilang, dan sentriol telah mencapai kutub-

kutub pembelahan sel.  

2. Metafase 

Fase ini ditandai dengan mulai bergeraknya kromosom ke 

arah bidang equator dan melekat k gelendong. 

3. Anafase 

Fase ini ditandai dengan mulai terpisahnya sentromer 

mengarah kea rah kutub yang berlawanan. 

4. Telofase 

Pad fase ini membrane init mulai terbentuk kembali dan 

benang gelendong mulai menghilang. 

 

c. Sitokinesis 

Fase ini ditandai dengan mulai timbulnya sekat pada membran 

sel yang kemudian akan memisahkan dua inti sel yang baru 

terbentu tersebut menjadi dua sel anakan yang baru. 

 

B. Pembelahan Meiosis 

Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang hanya terjadi 

pada sel gamet atau sel kelamin yang memiliki membrane inti 

(eukariotik). Pembelahan ini menghasilkan 4 anakan sel yang bersifat 

diploid dan memiliki sifat yang berbeda dengan induknya. 

Pembelahan meiosis melalui dua kali fase, fase satu adalah fase 

penggandaan sel, dan fase kedua adalah fase yang hampir sama seperti 

fase mitosis.  

1. Profase I 

a. Leptoten 

Benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom 

b. Zigoten 

Tiap kromososm homolog bergandengan 

c. Pakiten 

Tiap bagian kromosom homolog mengganda 

d. Diploten 

Kromatid dari tiap belahan kromosom memendek dan 

membesar. Tampak saling menjauhi tetapi tetap terikat. 

e. Drakinesis 

Pembentukan benang-benang spindle dari sentriol ke kutub-

kutub yang berlawanan. 
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2. Metafase I 

Fase ini ditandai dengan mulai lenyapnya membran inti, 

kromosom bergerak kearah bidang equator dan melekat ke 

gelendong. 

 

3. Anafase I 

Fase ini ditandai dengan mulai bergeraknya kromosom yang 

terletak pada bidang equator kearah kutub yang berlawanan. 

 

4. Telofase 

Fase ini ditandai dengan mulai berkumpulnya kromosom pada 

masing-masing kutub, mulai terbentuk kembalinya membrane inti 

dan pemisahan sitoplasma. 

 

5. Interfase II 

Tahap antara meioisi I dan meiosis II yang berlangsung sangat 

ppendek dan tidak terjadi replikasi kromosom. Kromosom pada sel 

ini sama dengan kromosom hasil meiosis I atau setengah 

kromosom induk. 

 

6. Profase II 

Fase ini ditandai dengan terbentuknya spindle, pergeseran sentriol 

ke kutub pembelahan dan perubahan lain seperti yang terjadi pada 

mitosis. 

 

7. Metafase 

Fase ini ditandai dengan mulai bergeraknya kromosom ke arah 

bidang equator dan melekat k gelendong. 

 

8. Anafase 

Fase ini ditandai dengan mulai terpisahnya sentromer mengarah 

kea rah kutub yang berlawanan. 

 

9. Telofase 

Pada fase ini membran init mulai terbentuk kembali dan benang 

gelendong mulai menghilang serta mulai terjadinya pemisahan 

sitoplasma. Setelah proses telophase selesai, maka akan muncul 

sekat yang akan membelah sel menjadi 4 anakan bersifat haploid. 

 



YOURCLAVICULA.WORDPRESS.COM  

2. Pembelahan Secara Langsung 

Pembelahan secara langsung adalah proses pembelahan sel 

yang tidak melalui tahapan-tahapan tertentu. Biasanya pembelahan 

secara langsung hanya terjadi pada sel prokariotik uniseluler seperti 

amuba, paramecium, dan lain-lain. 

 

A. Pembelahan Amitosis 

Pembelahan ini hanya terjadi pada sel yang masih sederhana, 

dan tanpa melalui proses yang tertentu. Pada pembelahan amitosis 

hanya terjadi pembelahan inti dan kemudian diikuti dengan 

pembelahan membrane sel. 

 

 
 

 


