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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran Biologi di 

kelas XII IPA-1 pada konsep Sel masih rendah ,terbukti nilai rata-rata hasil 

ulangan harian di bawah ketuntasan klasikal sehingga ulangan harian pada 

konsep ini harus diulang. 

 Masih rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran diantaranya faktor guru, 

siswa, metode mengajar media pembelajaran, sarana dan prasarana 

pendidikan yang digunakan dan materi pembelajaran. Proses pembelajaran 

Biologi pada konsep tentang sel ini guru masih menerapkan model 

pembelajaran konvensional yaitu metode ceramah yang memiliki ciri-ciri 1) 

berpusat pada guru, 2) penekanan pada penerima pengetahuan, 3) kurang 

bervariasi, 4) kurang memberdayakan semua potensi siswa, 5) pemakaian 

media yang kurang menarik, 6) menggunakan metode yang monoton, karena 

guru dominan sebagai pusat sumber pembelajaran ( teacher centered). 

Dengan metode ini menunjukkan bahwa siswa kurang bersemangat dalam 

menerima pelajaran dan menimbulkan kejenuhan. 

 Pembelajaran Biologi diharapkan dapat menjadi sarana peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam tubuh manusia sendiri tersusun dari berjuta-juta sel yang 

bergabung membentuk suatu sistem kerja yang saling berhubungan. Sebagai 



 

sel hidup, sel mampu melakukan kegiatan (metabolisme) yang sulit untuk 

dibayangkan. Dalam proses pembelajaran kadang-kadang siswa tidak 

mengerti apa yang dijelaskan oleh guru dan ingin lebih mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi di dalam sel tersebut, misalnya bagaimana sel tersebut itu 

bernafas ? Bagaimana sebuah sel mampu untuk membentuk protein ? 

Bagaimana sel itu bereproduksi atau membelah ? , mereka tidak pernah 

melihat secara langsung sehingga dibutuhkan media pembelajaran untuk 

menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan menarik perhatian siswa untuk 

belajar. Pemilihan media disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan 

konsep yang akan diajarkan agar siswa lebih mudah memahami konsep yang 

akan diajarkan dan tidak membosankan. 

Media banyak sekali macamnya, diantaranya media animasi yang 

merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang menunjang proses 

pendidikan, dengan media ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan 

perhatian siswa untuk belajar serta dapat menanamkan konsep dan 

pemaknaan yang sama dalam otak siswa dibandingkan media yang lain 

misalnya gambar.Pada hakikatnya bukan media pembelajaran itu sendiri 

yang  menentukan hasil  belajar. Keberhasilan menggunakan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

tergantung pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan pesan, dan (3) 

karakteristik penerima pesan. Dengan demikian dalam memilih dan 

menggunakan media, perlu diperhatikan  ketiga faktor tersebut. Apabila 

ketiga faktor tersebut mampu disampaikan dalam media 

pembelajaran tentunya akan memberikan hasil yang maksimal. 

http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/


 

 Menurut Utami (2007) animasi menjadi pilihan untuk menunjang proses 

belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa dan juga memperkuat 

motivasi, menanamkan pemahaman pada siswa tentang materi yang 

diajarkan. Animasi pada dasarnya adalah merupakan rangkaian gambar yang 

membentuk sebuah gerakan memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

media lainseperti gambar statis atau  teks. Keunggulan animasi dalam hal ini 

adalah gambar yang bergerak adalah kemampuannya menjelaskan suatu 

kejadian secara sistematis dalam tiap waktu perubahan. Hal ini sangat 

membantu menjelaskan prosedur dan urutan kejadian yang kadang susah 

untuk dibayangkan. Dan penggunaan animasi dapat diatur berdasarkan 

kemauan kita, misalnya di perlambat atau diulang-ulang jika dirasa di 

perlukan. 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat diperlukan untuk mengatasi 

proses pembelajaran yang kurang menghasilkan nilai dan proses 

pembelajaran yang kurang menyenangkan.  Untuk itu penulis ingin meneliti 

tentang Pemanfaatan Media Animasi untuk meningkatkan hasil belajar Siswa 

kelas XII IPA-1 pada Tema Konsep Biologi Sel . 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan didasarkan pada latar belakang adalah sebagai 

berikut : Formulasi model penggunaan animasi seperti apakah yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada tema biologi sel ? 

 

 



 

C. Tujuan Penelitian 

Menemukan model pemanfaatan media animasi yang cocok untuk 

meningkatkan hasil belajar Biologi, khususnya tema Sel. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian tentang penggunaan media animasi ini diharapakan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi 

motivasi bagi guru dalam memilih media pembelajaran supaya proses 

belajar lebih menarik. 

2. Sebagai bahan informasi bagi guru dalam memilih media animasi dalam 

proses pembelajaran yang diinginkan dan memberikan hasil yang optimal 

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji 

tentang media pembelajaran dan model pembelajaran. 

E. Definisi Operasional 

Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan dalam penulisan ini : 

1. Media Pembelajaran : menurut Briggs (1977 dalam Haryanto,S.Pd : 

“ Media Pembelajaran “)  adalah sarana fisik untuk menyampaikan 

isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya. 

Kemudian menurut  National Education Associaton(1969 dalam 

Haryanto,S.Pd : “ Media Pembelajaran “  ) mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk 

cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. 

2. Animasi  adalah gambar begerak berbentuk dari sekumpulan objek 

(gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-media-dalam-pembelajaran/


 

yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang 

terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di atas bisa 

berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan . 

3. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.  

 Nana Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada  

 hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

 dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif,  afektif,  

dan psikomotorik. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Defenisi Media Pembelajaran  

  Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Menurut Nurhayati 

dan Sappe (2004), ada beberapa pengertian media yang dikemukakan oleh 

para ahli antara lain sebagai berikut : 1) Assocation for education and 

Communication Technology (AECT) mengartikan sebagai segala bentuk 

yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. 2) National 

Educational Association (NEA) mengartikan sebagai segala bentuk yang 

dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta 

instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 3) Blake dan Horalsem 

mengatakan media yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan 

sesuatu pesan dimana media merupakan jalan atau alat yang mana suatu 

pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. 4) Santoso dan 

Harmidjojo menyatakan semua bentuk perantara yang dipakai orang 

penyebar ide, sehingga gagasan itu sampai pada penerima. 

 Menurut Hidayat (2010), media diartikan meliputi alat bantu guru dalam 

mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima 

pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar 

dalam hal hal tertentu, bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar 

kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara 

baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa 



 

keberadaan guru. Pada hakekatnya media pendidikan juga merupakan 

media komunikasi, karena proses pendidikan juga merupakan proses 

komunikasi. Apabila kita bandingkan dengan media pembelajaran, maka 

media pendidikan sifatnya lebih umum, sebagaimana pengertian 

pendidikan itu sendiri.Sedangkan media pembelajaran sifatnya lebih 

mengkhusus, maksudnya media pendidikan yang secara khusus digunakan 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang telah dirumuskan secara 

khusus. Tidak semua media pendidikan adalah media pembelajaran, tetapi 

setiap media pembelajaran pasti termasuk media pendidikan. Alat peraga, 

alat bantu guru (teach¬ing aids), alat bantu audio visual (AVA), atau alat 

bantu belajar yang selama ini sering juga kita denga pada dasamya, semua 

istilah itu dapat kita masukkan dalam konsep media, karena konsep media 

merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep konsep tersebut. 

 Pengertian media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat  

atau perpaduan antara software dan hardware (Sadiman, dkk, 1996: 5). 

Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam 

proses dan tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya proses pembelajaran 

juga merupakan komunikasi, maka media pembelajaran bisa dipahami 

sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi 

tersebut, media pembelajaran memiliki peranan penting sebagai sarana 

untuk menyalurkan pesan pembelajaran. 

Menurut Anderson (1987) yang dikutip Bambang Warsita (2008: 123). 

Media dapat dibagai dalam dua kategori, yaitu alat bantu pembelajaran  



 

(instructional aids) dan media pembelajaran (instructional media). Alat 

bantu pembelajaran atau alat untuk membantu guru (pendidik) dalam 

memperjelas materi (pesan) yang akan disampaikan. Oleh karena itu alat 

bantu pembelajaran disebut juga alat bantu mengajar (teaching aids). 

Misalnya OHP/OHT, film bingkai (slide) foto, peta, poster, grafik, flip 

chart, model benda sebenarnya dan sampai kepada lingkungan belajar 

yang dimanfaatkan untuk memperjelas materi pembelajaran. 

 

 

 

Media 

 

 

.   

Gambar 1. Bagan Penggolongan Media (Bambang Warsita, 2008: 124) 

2. Tujuan Media Pembelajaran 

Tujuan pemakaian media pemebelajaran sebagai alat bantu pemeblajaran 

adalah : 

a. Mempermudah proses pemebelajaran di kelas 

b. Meningkatkan efesiensi proses pembelajaran 

c. Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan 

pembelajaran 

d. Membantu konsentrasi pemebelajar dalam proses pemeblajaran 

OHP,Slide, peta ,gambar, 

poster, model grafi, flip 

chart,benda  

sesebenarnya, lingkungan 

Alat bantu Alat Bantu 

Televisi, CAI, 

film,modul,slide dan 

model audio 

Media 

Pembelajaran 

MEDIA 



 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran secara umum sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

b. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 

di pahami pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai 

tujuan pengajaran dengan baik 

c. metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-semata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, 

pembelajar tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga. 

d. pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan penjelasa dari pengajar saja, tetapi juga 

aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan dan lain-lainya 

Manfaat media pembelajaran bagi pengajar adalah 

a. Memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan 

b. Menjelaskan struktur dan urutan pengajarn dengan baik 

c. Memberikan kerangka sistematis secara baik. 

d. Memudahkan kembali pengajar terhadap materi pembelajaran 

e. membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian dalam 

pembelajaran. 

f. membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. 

g. Meningkatkan kualitas pembelajaran 



 

Manfaat media peme\bejaran bagi pembelajar yaitu 

a. Meningkatkan motivasi belajar pembelajar 

b. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar 

c. Memberikan struktur materi pelajaran 

d. Memberikan inti informasi pelajaran 

e. Merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis. 

f. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. 

g. Pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang 

disajikan pengajar .  

4. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

Terdapat enam jenis dasar dari media pembelajaran menurut Heinich and 

Molenda (2005) yaitu: 

a. Teks. 

Merupakan elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi yang 

Mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi 

daya tarik dalam penyampaian informasi. 

    b.  Media Audio 

Membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dan 

membantu meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan. 

Jenis audio termasuk suara latar, musik, atau rekaman suara dan 

lainnya. 

 

 

 



 

c. Media Visual 

Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan 

buletin dan lainnya. 

d. Media Proyeksi Gerak. 

Termasuk di dalamnya film gerak, film gelang, program TV, video 

kaset (CD, VCD, atau DVD). 

e. Benda-bendaTiruan/miniatur 

Seperti benda-benda tiga dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh 

siswa. Media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan baik obyek 

maupun situasi sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan 

baik. 

f.  Manusia. 

Termasuk di dalamnya guru, siswa, atau pakar/ahli di bidang/materi 

tertentu. 

5. Prinsip-prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Hidayat (2010) pengaruh penggunaan media animasi secara 

sebagai strategi pembelajarndiuraikan sebagai berikut  

a. Tujuan. Apa tujuan pembelajaran (standar kompetensi dan kompetensi 

dasar) yang ingin dicapai? Apakah tujuan itu masuk ranah kognitif, 

afektif, psikomotor, atau kombinasinya? Jenis rangsangan indera apa 

yang ditekankan: apakah penglihatan, pendengaran, atau 

kombinasinya? Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual 

diam? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada jenis 



 

media tertentu, apakah media realia, audio, visual diam, visual gerak, 

audio visual gerak dan seterusnya. 

b. Sasaran didik. Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? 

bagaimana karakteristik mereka, berapa jumlahnya, bagaimana latar 

belakang sosialnya, bagaimana motivasi dan minat belajarnya? dan 

seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang 

kita pilih atau kita buat tentu tak akan banyak gunanya. Mengapa? 

Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari 

media pilihan kita itu. Oleh karena itu, media harus sesuai benar dengan 

kondisi mereka. 

c. Karakteristik media yang bersangkutan. Bagaimana karakteristik media 

tersebut? Apa kelebihan dan kelemahannya, sesuaikah media yang akan 

kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai? Kita tidak akan dapat 

memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik 

karakteristik masing masing media. Karena kegiatan memilih pada 

dasamya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain, mana yang 

lebih baik dan lebih sesuai dibanding yang lain. Oleh karena itu, 

sebelum menentukan jenis media tertentu, pahami dengan baik 

bagaimana karaktristik media tersebut. 

d. Waktu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau 

membuat media yang akan kita pilih, serta berapa lama waktu yang 

tersedia/yang kita memiliki, cukupkah? Pertanyaan lain adalah, berapa 

lama waktu yang diperlukan untuk menyajikan media tersebut dan 

berapa lama alokasi waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran? 



 

Tak ada gunanya kita memilih media yang baik, tetapi kita tidak cukup 

waktu untuk mengadakannya. Jangan sampai pula terjadi, media yang 

telah kita buat dengan menyita banyak waktu, tetapi pada saat 

digunakan dalam pembelajaran temyata kita kekurangan waktu. 

e. Biaya. Faktor biaya juga merupakan pertanyaan penentu dalam 

menyewa media tersebut? Bisakah kita mengusahakan biaya 

tersebut/apakah besarnya biaya seimbang dengan tujuan belajar yang 

hendak dicapai? Tidak mungkinkah tujuan belajar itu tetap dapat 

dicapai tanpa memilih media. Bukankah penggunaan media pada 

dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. Apalah artinya kita menggunakan media, jika akibatnya 

justru pemborosan. Oleh sebab itu, faktor biaya menjadi kriteria yang 

harus kita pertimbangkan. Berapa biaya yang kita perlukan untuk 

membuat, membeli atau menggunakan media itu, adakah alternatif 

media lain yang lebih murah namun tetap dapat mencapai tujuan 

belajar? Media yang mahal belum tentu lebih efektif untuk mencapai 

tujuan belajar dibandingkan media sederhana dan murah. 

f. Ketersediaan. Kemudahan dalam memperoleh media juga menjadi 

pertimbangan kita. Adakah media yang kita butuhkan itu di sekitar kita, 

di sekolah atau di pasaran? Kalau kita harus membuatnya sendiri, 

adakah kemampuan, waktu tenaga dan sarana untuk membuatnya? 

Kalau semua itu ada, pertanyaan berikutnya adalah tersediakah sarana 

yang diperlukan untuk menyajikannya di kelas? Misalnya, untuk 

menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari memang lebih 



 

efektif disajikan melalui media video. Namun karena di sekolah tidak 

ada video player, maka sudah cukup bila digunakan alat peraga gerhana 

matahari. 

g. Konteks Penggunaan. Konteks penggunaan maksudnya adalah dalam 

kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. 

Misalnya: apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok 

besar atau masal? Dalam hal ini kita perlu merencanakan strategi 

pembelajaran secara keseluruhan yang akan kita gunakan dalam proses 

pembelajaran, sehingga tergambar kapan dan bagaimana konteks 

penggunaaan media tersebut dalam pembelajaran. 

h. Mutu teknis. Kriteria ini terutama untuk memilih/membeli media siap 

pakai yang telah ada, misalnya program audio, video, grafis atau media 

cetak lain. Mutu teknis media tersebut, visual jelas, menarik, dan cocok; 

suaranya jelas dan enak didengar, jangan sampai hanya karena 

keinginan kita untuk menggunakan media saja, lantas media yang 

kurang bermutu kita paksakan penggunaannya. 

6. Konsep Media Animasi 

 Media animasi termasuk jenis media visual audio, karena terdapat 

gerakan gambar dan suara. Menurut Sudrajat (2010), pembelajaran audio 

visual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang 

berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang 

secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-

kata  simbol-simbol sejenis. Menurut Furoidah (2009), media animasi 

pembelajaran merupakan media yang berisi kumpulan gambar yang diolah 



 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan 

audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan 

pembelajaran. Media animasi pembelajaran dapat dijadikan sebagai 

perangkat ajar yang siap kapan pun digunakan untuk menyampaikan 

materi pelajaran.  

 Kelebihan media animasi adalah penggabungan unsur media lain 

seperti audio, teks, video, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan 

penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar 

siswa. Selain itu, dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, 

auditif, maupun kinestetik (Sudrajat, 2010). 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang guru atau pelatih 

dalam memilih dan menggunakan media audio-visual (animasi) dalam 

menyampaikan informasi, fikiran dan pesan kepada anak didiknya, 

menurut Sadiman (2003:23) dalam Anonim (2009) antara lain: 1) Media 

audio-visual  (animasi) mempermudah orang menyampaikan dan 

menerima materi, fikiran dan pesan serta dapat menghindarkan salah 

pengertian, 2) Media animasi mendorong keinginan seseorang untuk 

mengetahui lebih lanjut informasi yang sedang dipelajarinya, 3) Media 

animasi dapat mengekalkan pengertian yang didapat, 4) Media animasi 

sudah berkembang di masyarakat. 

7. Jenis-jenis Animasi 

Secara umum jenis-jenis animasi dapat digolongkan dalam 3 kategori 

berdasarkan atas teknik pembuatanya, yaitu : 

 



 

a. Animasi Stop Motion (Stop Motion Animation) 

Animasi ini dikenali sebagai claymation karena animasi ini terbuat dari 

clay (tanah liat 

b. Animasi Tradisional (Ttradisional Animation) 

Animasi tradisional disebut juga dengan Cell Animation (animasi sel), 

karena teknik pembuatannya dilakukan pada celluloid transparent. 

Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan 

ketika pertama kali film animasi dikembangkan. Cell Animation adalah 

animasi 2D (2 dimensi) dan merupakan teknik animasi yang paling 

dikenal sampai saat ini.  

c. Animasi Komputer (Computer Graphic Animation) 

Dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, maka komputer 

telah menjadi alat bantu sekaligus pemroduksi karakter-karakter untuk 

film animasi. Pada animasi komputer, animasi ini lebih dikenal dengan 

sebutan 3D animation, yaitu dengan kelebihan pemanfaatan kedalaman 

dan volume obyek yang dapat ditunjukkan secara 3 dimensi. 

d. Animasi teks , menggunakan tulisan yang bergerak. 

8. Manfaat  Media  Animasi 

Menurut Hidayat (2010), manfaat praktis media pembelajaran antara lain: 

a. Media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih 

konkrit. Demikian pula materi pelajaran yang rumit dapat disajikan 

secara lebih sederhana dengan bantuan media.  

b. Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. 

Sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, bahkan di luar angkasa dapat 



 

dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Demikian pula 

beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dapat kita sajikan 

di depan siswa sewaktu waktu. Dengan media pula suatu peristiwa 

penting yang sedang terjadi di benua lain dapat dihadirkan seketika di 

ruang kelas. 

c. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Obyek 

pelajaran yang terlalu kecil, terlalu besar atau terlalu jauh, dapat kita 

pelajari melalui bantuan media. Demikian pula obyek berupa 

proses/kejadian yang sangat cepat atau sangat lambat, dapat kita saksikan 

dengan jelas melalui me¬dia, dengan cara memperlambat, atau 

mempercepat kejadian. Misalnya, proses perkembangan janin dalam 

kandungan selama sembilan bulan, dapat dipercepat dan disaksikan 

melalui media hanya dalam waktu beberapa menit saja. Informasi 

pelajaran yang disajikan dengan media yang tepat akan memberikan 

kesan mendalam dan lebih lama tersimpan pada diri siswa. 

9. Kelebihan Media Animasi dalam Pembelajaran Biologi 

Menurut Artawan (2010), kelebihan media animasi dalam pembelajaran  

diantaranya : 

a. Memudahkan guru untuk menyajikan informasi mengenai proses yang 

cukup kompleks dalam kehidupan, misalnya siklus nitrogen, respirasi 

aerob, sistem peredaran darah dan proses lainnya. 

b. Memperkecil ukuran objek yang cukup besar dan sebaliknya seperti 

hewan dan mikroba. 



 

c. Memotivasi siswa untuk memperhatikan karena menghadirkan daya 

tarik bagi siswa terutama animasi yang dilengkapi dengan suara. 

d. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual. 

e. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna. 

f. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

 

B. HASIL BELAJAR. 

1. Arti Hasil Belajar 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250), hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari 

sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan 

saat terselesikannya bahan pelajaran. 

 Menurut Oemar Hamalik (2006:30), hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka 



 

studi dicapai melalui tiga kategori ranah, dua diantaranya adalah kognitif, 

dan afektif. Perinciannya adalah sebagai berikut : 

a. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

 dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

 sintesis dan penilaian 

b. Ranah Afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi 

 lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, 

 menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks 

 nilai. 

 Hasil belajar siswa menurut Nana Sudjana (2009),perbahan tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup 

bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan Hasil belajar 

menurut Udin S Winataputra (2007) merupakan bukti keberhasilan yang 

telah dicapai siswa dimana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan 

suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini belajar meliputi ketrampilan 

proses, keaktifan, motivasi juga prestasi belajar. Prestasi adalah 

kemampuan seseorang dalam kegiatan. 

 

2. Indikator Hasil Belajar 

 Secara umum indikator hasil belajar siswa dapat dijelaskan sebagai 

mereka melakukan proses pembelajaran tertentu, dengan demikian 

indikator hasil belajar merupakan suatu kemampuan siswa yang dapat 

diobservasi (observable). Sedangkan didalam pelajaran biologi konsep 

Pembelahan sel siswa dikatakan berhasil dalam dalam pembelajaran jika 



 

siswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan sebagai berikut: 

menggambarkan perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, 

menunjukkan salah satu tahapan pembelahan mitosis atau meiosis 

berdasarkan gambar yang diberikan, membedakan tahapan dan hasil 

akhir proses oogenesis dan spermatogenesis 

C. Pembelahan Sel 

 Dalam masa pertumbuhan, tubuh kita bertambah besar dan 

tinggi. Begitu juga dengan hean dan tumbuhan. Mengapa dalam 

pertumbuhan tubuh mahkluk hidup dapat bertambah besar dan tinggi ? 

Sel-sel penyusun tubuh mahkluk hidup mengalami pembelahan sehingga 

bertambah banyak. Pertambahan jumlas sel inilah yang menyebabkan 

tubuh bertambah besar dan tinggi. 

Macam-macam pembelahan sel : 

1. Pembelahan amitosis atau pembelahan biner 

 Pembelahan amitosis berlangsung secara spontan, tanpa melalui 

tahapan-tahapan pembelahan sel. Cara pemeblahan ini terdapat pada 

organisme prokariotik, misalnya bakteri 

2. Pembelahan Mitosis.  

Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel satu kali yang 

menghasilkan 2 sel anak dimana sifat sel anak secara genetik sama 

dengan sel induk dengan jumlah kromoson sel anak sama dengan 

jumlah kromosom sel induk (2n). Pembelahan mitosis terjadi pada sel 



 

tubuh (sel somatis). Pembelahan mitosis terjadi selama pertumbuhan 

dan reproduksi aseksual. 

 Pembelahan mitosis meliputi tahap-tahap : 

 

Gambar.2 Pembelahan mitosis 

a. Profase : 

 benang-benang kromonema memendek dan menebal membentuk 

kromosom homolog dengan duplikatnya. Sehingga tampak jumlah 

kromosom 2 kali lebih banyak. 

 membran inti dan nukleolus menghilang 

 sentriol membelah menjadi dua, dan bergerak saling menjauh 

menuju ke arah 2 kutub berlawanan dari masing-masing sentriol 

menjulur benang-benang spindel ( benang gelendong ) 

b. Metafase : 

 Kromosom berjajar pada bidang equator   

c. Anafase : 

  Kromatid bergerak menuju kutub berlawanan 

d. Telofase : 

 Kromatid sudah sampai ke kutub yang berlawanan 

 Terbentuk membran inti, nukleolus. 

http://3.bp.blogspot.com/-irQhj6j-J2s/UEhvnN--xUI/AAAAAAAAAmo/fOMM9OjUo_U/s1600/Pengertian,+gambar+dan+tahap+pembelahan+mitosis.jpg


 

 Diakhiri dengan sitokinesis. 

3. Pembelahan Meiosis .  

 Pembelahan Meiosis disebut juga pembelahan reduksi, di karena 

 terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2n 

 menjadi n. 

 Menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari 

jumlah kromosom sel induknya. Contoh, sel induk gamet jantan 

(spermatogonium) merupakan sel yang diploid (2n) setelah 

membelah, sel anak yang terbentuk (spermatozoa) merupakan sel 

yang haploid (n). 

 Dalam pembelahan Meiosis terjadi dua kali pembelahan sel secara 

berturut –turut, tanpa diselingi adanya interfase, yaitu tahap meiosis 

1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel anak dengan jumlah 

kromosom haploid (n). 

 

Gambar. 3   Pembelahan Meiosis I 

Melalui tahap-tahap : 

http://rosanabio2008.files.wordpress.com/2010/01/picture2.png


 

a. Profase I 

 Leptoten 

 Kromatin menebal membentuk kromosom. 

 Zygoten 

 Kromosom yang homolog mulai berpasangan, kedua sentriol 

bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. 

 Pakiten 

 Tiap kromosom menebal dan mengganda menjadi dua 

kromatida dengan satu sentromer. 

 Diploten 

 Kromatida membesar dan memendek, bergandengan yang 

homolog dan menjadi rapat. 

 Diakenesis 

 Ditandai dengan adanya pindah silang (crossing over) dari 

bagian kromosom yang telah mengalami duplikasi. Hal ini 

hanya terjadi pada meiosis saja,, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya rekombinasi gen. nucleolus dan dinding inti 

menghilang. Sentriol berpisah menuju kutub yang berawanan, 

terbentuk serat gelendong diantara dua kutub. 

b. Metafase 1 

Pada tahap ini, tetrad menempatkan dirinya pada bidang ekuator. 

Membrane inti sudah tidak tampak lagi dan sentromer terikat oleh 

spindel pembelahan. 

c. Anafase I 



 

 Pada tahap ini, spindel pembelahan memendek dan menarik 

belahan tetrad (diad) ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom 

homolog dipisahkan. Kromosom hasil crossing over yang bergerak 

ke kutub sel membawa materi genetic yang berbeda. 

d. Telofase I 

 Pada tahap ini, membrane sel membentuk sekat sehingga terbentuk 

dua sel anak yang bersifat haploid, tetapi setiap kromosom masih 

mengandung dua kromatid (siser cromatid) yang terhubung melalui 

sentromer. 

e. Profase II 

 Benang – benang kromatin berubah kembali menjadi 

kromosom. 

 Kromosom yang terdiri dari 2 kromatida tidak mengalami 

duplikasi lagi. 

  Nucleolus dan dinding inti menghilang. 

  Sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan. 

 Serat – serat gelendong terbentuk diantara 2 kutub pembelahan. 

f. Metafase II 

Kromosom kebidang ekuator menggantung pada serat gelendong 

melalui sentromernya. 

g. Anafase II 

Kromatida berpisah dari homolognya, dan bergerak menuju ke 

kutub yang berlawanan. 

h. Telofase II 



 

 Kromosom berubah menjadi benang – benang kromatin 

kembali. 

 Nucleolus dan dinding inti terbentuk kembali. 

 Serat – serat gelendong menghilang dan terbentuk sentrosom 

kembali. 

 

 Gambar. 4   Pembelaham Meiosis II 

Pembelahan  Meiosis  berlangsung saat pembentukan gamet atau 

gametogenesis yang terjadi di kelenjar kelamin atau gonade 

Gametogenesis meliputi Spermatogenesis dan Oogenesis. 

Spermatogenesis adalah peristiwa pemebntukan gamet jantan(sperma) 

dalam testis, sedangkan Oogenesis adalah proses pembentukkan ovum 

dalam ovarium. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Biologi dianggap sebagian siswa sebagai pelajaran hafalan yang 

membosankan dan tidak menarik, keadaan ini membuat konsep penting yang 

disampaikan guru menjadi sulit dipahami oleh siswa.  Masalah ini yang 

seharusnya menjadi perhatian guru supaya guru dapat segera mencari solusi ( 

ide) kemudian mengujicobakan ide tersebut dalam pembelajaran biologi 

supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Upaya untuk mengujicobakan ide 

tersebut dapat melalui Penelitian tindakan kelas ( PTK ).  PTK dilaksanakan 

dengan siklus berulang, dimana setiap siklus merupakan rangkaian empat 

kegiatan yaitu : perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. 

B. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah siswa-siswikelas XII IPA-1,  SMA Santa Angela 

Bandung yang berjumlah 31 siswa. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang diperole data pada penelitian ini adalah data kuantittif dan 

 data kualitatif 

1. Pengumpulan data kuantitatif yaitu pengumpulan data hasil belajar siswa 

yang diperoleh dari pemberian tes sebelum dan setelah akhir setiap siklus. 

Nilai hasil belajar diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung jumlah 

skor jawaban yang benar dari keseluruhan item soal yang diujikan. Setiap 



 

item soal yang dijawab benar diberi skor 10, sedangkan yang salah atau 

tidak dijawab diberi skor 0. 

D. Pengumpulan data kwalitatif yaitu pengumpulan data yang menggunakan 

pedoman observasi. Penulis memperoleh data hasilobservasi dengan 

melibatkan observer yang mengamati perubahan aktivitas ssiwa. 

E. Indikator Penguasaan Materi 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan hasil belajar biologi, 

diadakan penelitian tindakan kelas yang berorientasi penggunaan media 

animasi. Untuk mengetahui keberhasiln tersebut digunakan rata-rata hasil 

belajar siswa sebelum menggunakan media animasi dan setelah menggunakan 

media animasi.  

F. Prosedur PTK 

Penelitian Tindakan Kelas memiliki empat tahap yang dirumuskan oleh Lewin 

(Kemmis dan Mc Taggar, 1992) 

yaitu planning (rencana), Action (tindakan), Observation (pengamatan) 

dan Reflection (Refleksi).  

1. Planning (rencana) 

Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan guru sebelum 

melakukan sesuatu. Diharapkan rencana tersebut berpandangan ke depan, 

serta fleksibel untuk menerima efek-efek yang tak terduga dan dengan 

rencana tersebut secara dini kita dapat mengatasi hambatan. Kegiatan 

dalam perencanaan secara rinci adalah 

a. Berdiskusi dengan guru biologi yang lain tentang masalah-masalah 

 yang ditemukan pada saat kegiatan pembelajaran  di kelas . 



 

Masalah  tersebut adalah  kurang semangatnya siswa dalam proses 

 pembelajaran, proses pembelajaran tidak menarik karena tanpa 

media,  materi pembelajaran yang sulit dibayangkan siswa 

b. Menilih media animasi sebagai alternatif untuk mengatasi masalah-

 masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran 

c. Memilih materi Pembelahan sel  sebagai bahan yang akan 

diajarkan 

d. Menyiapkan rencana pembelajaran berupa RPP untuk pertemuan 

 pertama maupun pertemuan kedua 

e. Menyiapkan  LKS ( Lembar Kerja Siswa ). 

f. Menyiapkan media animasi tentang Pembelahan Sel di internet 

g. Membentuk kelompok kerja siswa yang trdiri dari 5 orang tiap 

 kelompok. 

h. Membuat alat evaluasi berupa soal tes hasil belajar beserta 

kuncinya. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

direncanakan untuk tiap pertemuan, yaitu : 

a. Kegiatan awal  

1) Guru membuka pelajaran dengan memberikan salam 

2) Mengecek kehadiran siswa 

3) Memberikan motivasi   

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 



 

1) Guru memberikan pre-tes 

2) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing 

3) Guru membagi LKS 

4) Menyajikan materi pembelahan sel dengan animasi teks pada  

power point 

5) Siswa  mendiskusikan soal-soal pada LKS berdasarkan animasi 

yang mereka lihat 

6) Guru mengamati, membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menjawab pertanyaan pada LKS, serta memberi motivasi 

c. Penutup  

1) Siswa membuat meneskripsikan tahap-tahap pembelahan mitosis 

2) Siswa membuat deskripsikan tahap-tahap pembelahan meiosis 

3) Siswa membuat tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan 

meiosis 

4) Tugas terstruktur, siswa mengerjakan soal-soal test 

3. Observation (Pengamatan) 

Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan 

pengaruh-pengaruh yang  diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil 

pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga 

pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang 

sesungguhnya. Pengamatan berlangsung selama proses pembelajaran 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Yang diamati adalah aktivitas 

siswa melalui lembar observasi. Dalam mengamati aktivitas siswa  

melibatkan dua orang obsever. Pada akhir siklus I dan II dilakukan 



 

evaluasi berupa tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat penguasaan 

siswa pada materi pembelahan sel. Data hasil observasi maupun hasil test 

dikumpulkan untuk dianalisis. 

4. Reflection (Refleksi)  

Refleksi di sini meliputi kegiatan : analisis, sintesis, penafsiran 

(penginterpretasian), menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi 

adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, 

yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan 

selanjutnya.Dengan demikian, penelitian tindakan tidak dapat 

dilaksanakan dalam sekali pertemuan karena hasil refleksi membutuhkan 

waktu untuk untuk melakukannya sebagai planning untuk siklus 

selanjutnya. Untuk lebih memperjelas fase-fase dalam penelitian tindakan, 

siklus spiralnya dan bagaimana pelaksanaanya, Kemmis 

menggambarkannya dalam siklus sebagai berikut: 

 



 

 

Gambar 5.  Alur PTK 

G. Teknik analisa Data 

 Data kwantitatif yang berupa hasil belajar siswa, dari jumlah skor yang 

diperoleh dari kegiatan pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk 

menentukan hasil belajar yang diperoleh dengan mengubahnya menjadi nilai 

yang berstandar 100.yang menggunakan rumus sebagai berikut  

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =       _____________________________ x 100 

Total skor 

 Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskreptif , bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar biologi yang diperoleh siswa. Hasil belajar 



 

 Kemudian dibandingkan dengan menggunakan pengkategorin menurut  

Arikunto ( 2005) , sebagai berikut  

 Tabel 1. Pedoman pengkategorian hasil belajar siswa  ( Arikunto, 2005) 

Interval Nilai Kualifikasi 

80 - 100 Sangat Baik 

66 – 79 Baik 

56 - 65 Cukup 

40 – 55 Kurang 

< 39 Gagal 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar 

biologi diadakan penelitian tindakan kelas yang menguunakan media 

animasi dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui keberhasilan 

tersebut digunakan nilai ketercapaian 75% dari jumlah siswa mencapai 

ketuntasan belajar yaitu 70. Digunakan nilai ketuntasan 70 karena 

disesuaikan dengan standar umum yang digunakan di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

a. Hasil Belajar 

Seperti yang telah diuraikan dalam metodologi, penelitian ini menggunkan 

dua siklus. Satu siklus adalah satu sistem yang terdiri dari kegiatan awal 

dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan menggunakan model animasi teks, dimana kegiatan 

Model pembelajaran ini memiliki kelemahan siswa kurang bisa 

membayangkan materi sel sehingga siswa menjadi tidak kreatif atau pasif, 

bahkan dapat membuat siswa menjadi mengantuk.  

Dalam siklus I hasil pengukuran nilai siswa kelas XII IPA-1 SMA Santa 

Angela yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dalam lampiran.1 

Tabel 1  Distribusi dan persentase jumlah siswa dalam setiap kategori

 hasil belajar biologi siswa kelas XII IPA-1 SMA Santa Angela 

 pada materi Pembelahan sel 

Kategori Interval Nilai Jumlah Siswa Persentase 

Sangat Baik 80 – 100 9 29,03 % 

Baik 66 - 79 13 41,94 % 

Cukup 56 – 65 7 22,58 % 

Kurang 40 – 55 2 6,45  % 

Gagal < 39 0 0 % 

Jumlah 31 100 % 



 

 

 Tabel 1 menunjukkan nilai keseluruhan yang diperoleh siswa, jika 

dikelompokkan berdasarkan lima kategori (Arikunto 2005). Maka 

distribusi dan persentase serta kategori hasil belajar biologi dengan konsep 

Pembelahan Sel menunjukkan bahwa 31 siswa kelas XII SMA Santa 

Angela yang diajar dengan menggunakan media animasi teks / tulisan pada 

siklus I terlihat bahwa 29,03 % atau sebanyak 9 siswa memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik yaitu pada interval 80 – 100,  41,94 % atau 

sebanyak 13 siswa memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu pada 

interval 66 – 79,  22,58 % atau sebanyak 7 siswa memperoleh nilai dengan 

kategori cukup pada interval 56 -65, dan 6,45 % atau sebanyak 2 siswa 

memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu pada interval 40 – 55  

 Untuk ketuntasan belajar biologi dapat dilihat daya serap siswa. Apabila 

daya serap siswa dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas 

, maka diperoleh distribusi, frekuensi dan persentase ketuntasan belajar 

biologi dapat dilihat pada tabel 2 berikut 

Tabel.2  Ketuntasan belajar biologi kelas XII IPA-1 SMA Santa Angela 

Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase 

Tidak Tuntas 0 - 69 11 35 ,48 % 

Tuntas 70 - 100 20 64,52 % 

Jumlah 31 100 % 

 

Berdasarkan  tabel 2 menunjukkan bahwa dari 31 siswa  kelas XII IPA-1 , 

setelah pemberian test pada akhir siklus I sebanyak 11 siswa atau 35, 48% 

masuk kategori tidak tuntas dan 20 siswa atau 64,52 % masuk kedalam 



 

kategori tuntas. Hasil ini masih rendah dari kriteria keberhasilan penelitian 

yaitu 75 %    Rata-rata hasil belajar pada siklus I adalah 72,23 

b. Refleksi 

Hasil pembelajaran pada siklus kurang maksimal dilihat dari 11 siswa 

ntas , hal ini disebabkan karena penggunaan media animasi tulisan/ teks 

tidak dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan sel beserta 

oganel-organel di dalamnya. Ini mebuktikan bahwa media animasi yang 

digunakan dalam proses  pembelajaran tidak efektif. Oleh sebab itu 

perlu dipikirkan media animasi lain yang lebih efektif. Tidak semua 

siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru, sehingga dalam 

menjawab butir soal yang di ambil dari LKS masih ada siswa yang 

salah menjawab. 

2. Kegiatan Pembelajaran Siklus II 

a. Hasil Belajar. 

Dalam siklus I hasil pengukuran nilai siswa kelas XII IPA-1 SMA 

Santa Angela yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dalam lampiran.2 

Tabel 3 Distribusi dan persentase jumlah siswa dalam setiap 

kategorihasil belajar biologi siswa kelas XII IPA-1 SMA 

Santa Angela pada materi Pembelahan sel 

Kategori Interval Nilai Jumlah Siswa Persentase 

Baik 66 - 79 15 48, 39 % 

Cukup 56 – 65 15 48,39  % 

Kurang 40 – 55 1 3,22  % 

Gagal < 39 0 0 % 

Jumlah 31 100 % 



 

Tabel 3  menunjukkan nilai keseluruhan yang diperoleh siswa, jika 

dikelompokkan berdasarkan lima kategori (Arikunto 2005). Maka 

distribusi dan persentase serta kategori hasil belajar biologi dengan 

konsep  Pembelahan Sel menunjukkan bahwa 31 siswa kelas XII 

SMA Santa Angela yang diajar dengan menggunakan media 

animasi teks / tulisan pada siklus II terlihat bahwa 48,39  % atau 

sebanyak 15 siswa memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

yaitu pada interval 80 – 100,  48,39  % atau sebanyak 15 siswa 

memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu pada interval 66 – 79,  

3,22 % atau sebanyak 1 siswa memperoleh nilai dengan kategori 

cukup pada interval 56 -65, Untuk ketuntasan belajar biologi dapat 

dilihat daya serap siswa. Apabila daya serap siswa dikelompokkan 

ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas , maka diperoleh 

distribusi, frekuensi dan persentase ketuntasan belajar biologi dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut 

Tabel.4  Ketuntasan belajar biologi kelas XII IPA-1 SMA Santa 

 Angela 

Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase 

Tidak Tuntas 0 - 69 29 93, 45  % 

Tuntas 70 - 100 2 6,45 % 

Jumlah 31 100 % 

 

Berdasarkan  tabel 4 menunjukkan bahwa dari 31 siswa  kelas XII 

IPA-1 , setelah pemberian test pada akhir siklus II sebanyak 29 

siswa atau 93,45 % masuk kategori  tuntas dan 2 siswa atau 6,45 % 



 

masuk kedalam kategori tidak tuntas.  Hasil ini berada diatas i 

kriteria keberhasilan penelitian yaitu 75 %    Rata-rata hasil belajar 

pada siklus II  adalah 77,45  

b. Refleksi Siklus II 

Pelaksanaan tindakan sebagai perbaikan siklus I memberikan 

dampak yang positif terhadap hasil belajar siswa seperti yang 

diharapkan. Penggantian media animasi dari animasi tulisan 

menjadi animasi 3D sangat efektif, membuat siswa-siswi lebih 

tertarik dan dapat memvisualisasikan proses pembelahan sel 

dengan baik. Hal ini membuat siswa bersemangat dalam 

memngerjakan LKS dan dapat menjawab soal-soal test pada akhir 

siklus II dengan baik. 

3. Perbandingan  

 Analisis Perbandingan dari SiklusI dan II 

 Dari siklus I dan siklus II dapat dilihat dari 3 aspek yaitu :  

a. Sudut pandang siswa : hasil belajar siswa meningkat , rata-rata nilai 

sebelum dan sesudah menggunakan media animasi pada siklus I  

76,7 83,9 

 

Dengan demikian formulasi model animasi yang mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa ini adalah : animasi yang dapat membuat siswa menjadi 

lebih fokus terhadap meteri, lebih menarik perhatian siswa ( siswa tidak 

apatis) 

b. Aspek Guru :  bisa menyampaikan materi yang bersifat abstrak, memberi 

persepsi yang sama tentang materi yang diajarkan kepada murid, dapat 

menyampaikan materi secara urut dan lebih detail, dan mampu 



 

menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan 

dinamik. 

 

c. Aspek teknologi : yang dapat memenuhi harapan dari siswa dan guru 

adalah media animasi 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Formulasi model penggunaan animasi yang dapat meningkatan hasil belajar 

siswa pada tema biologi sel  adalah animasi 3D, karena mampu meningkatkan 

pemahaman siswa tentang konsep biologi sel yang komplek dengan secara 

visual dan dinamik. Disamping itu bagi guru media animasi 3D ini  mampu 

menjelaskan sesuatu yang abstrak secara detail 

B. Saran 

Dalam penggunaan animasi 3D siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi 

dengan teman, apabila siswa belum memahami konsep yang diajarkan guru 

harus siap untuk menanyangkan ulang animasi tersebut. 
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LAMPIRAN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP) 

 

Satuan  Pendidikan   : SMA Santa Angela 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi Pokok   : Pembelahan Sel 

Sub Materi Pokok  : Pembelahan Mitosis 

Kelas    : XII IPA-1 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit 

I. Standar Kompetensi 

Memahami penerapan konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta 

implikasinya pada saling temas. 

II. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis 

dengan pewarisan sifat 

III. Indikator 

 Kognitif 

1. Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis 

2. Menjelaskan tahap-tahap pembelahan meiosis. 

 Afektif 

1. Sikap disiplin siswa selama pembelajaran 

2. Sikap perhatian /respon  siswa selama pembelajaran 

IV. Analisis Materi Pelajaran 

 Pembelahan Mitosis.  

Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel satu kali yang 

menghasilkan 2 sel anak dimana sifat sel anak secara genetik sama 

dengan sel induk dengan jumlah kromoson sel anak sama dengan 



 

jumlah kromosom sel induk (2n). Pembelahan mitosis terjadi pada sel 

tubuh (sel somatis). 

 .Meliputi tahap-tahap : 

 

1. Profase : 

a. benang-benang kromonema memendek dan menebal 

membentuk kromosom homolog dengan duplikatnya. Sehingga 

tampak jumlah kromosom 2 kali lebih banyak. 

b. membran inti dan nukleolus menghilang 

sentriol membelah menjadi dua, dan bergerak saling menjauh 

menuju ke arah 2 kutub berlawanan dari masing-masing sentriol 

c. menjulur benang-benang spindel ( benang gelendong ) 

2. Metafase : 

Kromosom berjajar pada bidang equator   

3. Anafase : 

Kromatid bergerak menuju kutub berlawanan 

4. Telofase : 

a. Kromatid sudah sampai ke kutub yang berlawanan 

b. Terbentuk membran inti, nukleolus. 

c. Diakhiri dengan sitokinesis. 

 Pembelahan Meiosis 

 Pembelahan Meiosis disebut juga pembelahan reduksi, di karena 

terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2n 

menjadi n. 

 Menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari 

jumlah kromosom sel induknya. Contoh, sel induk gamet jantan 

http://3.bp.blogspot.com/-irQhj6j-J2s/UEhvnN--xUI/AAAAAAAAAmo/fOMM9OjUo_U/s1600/Pengertian,+gambar+dan+tahap+pembelahan+mitosis.jpg


 

(spermatogonium) merupakan sel yang diploid (2n) setelah 

membelah, sel anak yang terbentuk (spermatozoa) merupakan sel 

yang haploid (n). 

 Dalam pembelahan Meiosis terjadi dua kali pembelahan sel secara 

berturut –turut, tanpa diselingi adanya interfase, yaitu tahap 

meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel anak dengan 

jumlah kromosom haploid (n). 

 

 

Melalui tahap-tahap : 

 1. Profase I 

 a. Leptoten 

 Kromatin menebal membentuk kromosom. 

 b. Zygoten 

 Kromosom yang homolog mulai berpasangan, kedua sentriol 

bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. 

 c. Pakiten 

 Tiap kromosom menebal dan mengganda menjadi dua kromatida 

dengan satu sentromer. 

  d. Diploten 

 Kromatida membesar dan memendek, bergandengan yang homolog 

dan menjadi rapat. 

 

http://rosanabio2008.files.wordpress.com/2010/01/picture2.png


 

 e. Diakenesis 

 Ditandai dengan adanya pindah silang (crossing over) dari bagian 

kromosom yang telah mengalami duplikasi. Hal ini hanya terjadi 

pada meiosis saja,, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

rekombinasi gen. nucleolus dan dinding inti menghilang. Sentriol 

berpisah menuju kutub yang berawanan, terbentuk serat gelendong 

diantara dua kutub. 

 2. Metafase 1 

 Pada tahap ini, tetrad menempatkan dirinya pada bidang ekuator. 

Membrane inti sudah tidak tampak lagi dan sentromer terikat oleh 

spindel pembelahan. 

 

 3. Anafase I 

 Pada tahap ini, spindel pembelahan memendek dan menarik 

belahan tetrad (diad) ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom 

homolog dipisahkan. Kromosom hasil crossing over yang bergerak 

ke kutub sel membawa materi genetic yang berbeda. 

 4. Telofase I 

 Pada tahap ini, membrane sel membentuk sekat sehingga terbentuk 

dua sel anak yang bersifat haploid, tetapi setiap kromosom masih 

mengandung dua kromatid (siser cromatid) yang terhubung melalui 

sentromer. 

1. Profase II 

a. Benang – benang kromatin berubah kembali menjadi kromosom. 

b. Kromosom yang terdiri dari 2 kromatida tidak mengalami 

duplikasi lagi. 

c. Nucleolus dan dinding inti menghilang. 

d. Sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan. 

e. Serat – serat gelendong terbentuk diantara 2 kutub pembelahan. 

2. Metafase II 

Kromosom kebidang ekuator menggantung pada serat gelendong 

melalui sentromernya. 



 

3. Anafase II 

Kromatida berpisah dari homolognya, dan bergerak menuju ke 

kutub yang berlawanan. 

4. Telofase II 

a. Kromosom berubah menjadi benang – benang kromatin kembali. 

b. Nucleolus dan dinding inti terbentuk kembali. 

c. Serat – serat gelendong menghilang dan terbentuk sentrosom 

kembali. 

 

 

V. Kegiatan Pembelajaran : 

 Metode, Pendekatan dan Model Pembelajaran 

Metode : diskusi aktif 

Pendekatan  : Konsep 

Model  : STAD (Student Team Achievement Division 

 Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Kegiatan Awal 

Aperspsi dan Motivasi 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam kepada siswa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Guru memberikan pengantar pembelajaran 

kooperatif learning model STAD 

d. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, masing-

 

http://rosanabio2008.files.wordpress.com/2010/01/picture1.png


 

masing kelompok terdiri dari 5 – 6 orang 

e. Guru membagikan LKS  

f. Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan 

memberi pertanyaan : Apakah kalian dapat 

menyebutkan gejala  pertumbuhan ? Adakah 

hubungan antara pertumbuhan dengan pembelahan 

sel ? 

2 Kegiatan inti 

a. Siswa berkumpul dalam kelompok 

b. Guru memberikan pre-tes 

c. Guru menyajikan materi pelajaran dengan  

memutarkan animasi pembelahan sel 

d. Siswa mendiskusikan  soal-soal pada  LKS 

berdasarkan  animasi yang mereka lihat. 

e. Guru mengamati memotivasi dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan  dalam  menjawab 

pertanyaan pada LKS 

 

3 Kegiatan Penutup 

a. Siswa membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah 

dilakukan 

 Mendeskripsikan tahap-tahap pembelahan 

mitosis 

 Mendeskripsikan tahap-tahap pembelahan 

meiosis 

 Menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis  

dan meiosis. 

b. Tugas terstruktur : siswa mengerjakan soal-soal 

latihan. 

 

 

 

 



 

VI. Alat dan Sumber Belajar 

Alat dan bahan  : LCD, Proyektor, komputer/lap top, animasi 

pembelahan sel 

Sumber Belajar  :  

Aryulina Diah (2010), Biologi SMA XII, Jakrta : Esis 

Animasi pembelahan sel, http//: 

rosanabio.2008.files.wordpress.com//2010. 

 

VII. Evaluasi 

Aspek Kognitif 

a. Tujuan evaluasi : 

Mengukur daya serap siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh 

guru  dan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat berperilaku 

seperti yang ditulis dalam indikator. 

b. Jenis tes  : tes lisan dan tes tertulis. 

c. Waktu      : tes lisan pada saat KBM dan tes tertulis pada akhir 

pertemuan  (KBM) 

 CONTOH  SOAL :   

1. Pembelahan mitosis melalui tahapan-tahapan berikut 

 

A. 1- 2- 3- 4  

B. 2-1-4-3 

C.   1-3-4-2 

D.   2 -3 -4- 1  

E.    2 – 1 – 3 

2. Jumlah kromosom suatu individu 8 buah, maka jumlah kromatid yang 

terbentuk pada tahap metaphase 2 adalah….. 

A. 2 

B. 4 

C. 8 

D. 16 

E. 32  

 



 

3. Jumlah kromosom tanaman papaya 18 buah. Jumlah kromosom pada 

endosperm adalah….. buah 

A. 27    D.  72 

B. 9    E. 46 

C. 18 

4 Kromosom seks Y pada pria tidak semua bisa didapati pada…. 

A. sel gamet    

B. sel somatik     

C. sel  gamet dan testis 

D. sel  organ reproduksi 

E.  sel  testis 

5 Berikut ini adalah beberapa ciri tahapan pembelahan meiosis 

 1.  kromosom homolog melekat satu sama lain 

 2.  terbentuk tetrad atau bivalen 

 3.  kemungkinan terjadi saling tukar-menukar gen 

 4.  kromosom homolog mengatur diri pada bidang equator 

 5.  kromosom homolog berpisah 

 6.  kromosom menuju ke kutub-kutub yang berlainan 

 Yang terjadi pada profase 1 adalah…. 

A.  1-2-3        D.  3-4-6 

B. 2-3-4      E. 4-5-6 

C. 3-4-5  

 

Aspek Afektif 

1) Tujuan evaluasi    : untuk mengukur sikap yang dilakukan siswa  

2) Waktu  : selama kegiatan pembelajaran 

3) Instrumentasi : skala sikap 

 

 Kelas:.XII 

No. 
Nama 

Siswa 
Kehadiran Keaktifan 

Tugas 

Mandiri
*) 

Mengamati 

Demo 

Sikap 

Disiplin
**)

 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5   

  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5   

  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keterangan: Nilai: 

*) Dikerjakan dengan baik dan tepat waktu 

**)Mengerjakan Tugas struktur dan tidak 

melakukan  

 Jumlah skor 25 –20 = 80 

Jumlah skor 19 – 15 = 75 

Jumlah skor 14 – 10 = 70 

Jumlah skor 9 – 5 = 65 

 

      Bandung,  Juli 2013 

Wakasek Kurikulum     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

(Dra. Henrica Christi Astuti, M Pd)   (Dra. Christina Indarti) 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA Santa Angela 

 

 

    (Sr. Florentia Mujiyati, OSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1.   Data Hasil Evaluasi Siklus-1 

No Nama TEST-1 

1.  AGATHA HANNA CLARISSA         60 

2.  ANASTASIA MONICA TJIPUTRA     78 

3.  ANDI SUSANTO                  55 

4.  ARVINES HENDRA YANTO          55 

5.  BAYU PRATAMA ADHI NUGRAHA S 70 

6.  BENEDICTA LEONIE              80 

7.  ERNEST SULIVAN                90 

8.  FELICIA EDINA 68 

9.  FERRY ANDRIANTO               70 

10.  FLORENTINA DWI PUTRI  AYU 63 

11.  GRACIA TERESA 80 

12.  HANDY                     70 

13.  JAVIER JOHNSON     80 

14.  JONATHAN KEVIN                75 

15.  JOSHUA PATRICK WIDJAJA          70 

16.  KEVIN ARTA TANUWIJAYA         88 

17.  MAGDA VALENTINA               80 

18.  MARTINUS SEPTIANDI SETIAWAN   80 

19.  MEGAWATI TANU 78 

20.  MELANIA TANARIS               80 

21.  MELISA MULYANI LIOESWANDI     58 

22.  NATHANIA WIDYA CHRISSANTI     68 

23.  RAINA HIMAWAN 65 

24.  RYAN INDRAWAN                 75 

25.  SHAREN ADELINE GUNAWAN 65 

26.  STACY LAURENTIA YULIANTO      90 

27.  STANISLAUS EDWARD 65 

28.  STEFFANI   70 

29.  STEPHANIE NOVIANTI            62 

30.  SYLVIANI CHANDRA              73 

31.  THEODORUS DANNY 78 

 Rata-rata 72,23 

  

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP) 

Satuan  Pendidikan   : SMA Santa Angela 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi Pokok   : Pembelahan Sel 

Sub Materi Pokok  : Gametogenesis 

Kelas    : XII IPA-1 

Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit 

VIII. Standar Kompetensi 

Memahami penerapan konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta 

implikasinya pada saling temas. 

IX. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis 

dengan pewarisan sifat 

X. Indikator 

 Kognitif  

3. Menjelaskan tahap-tahap spermatogenesis 

4. Menjelaskan tahap-tahap oogenesis 

 Afektif 

3. Sikap disiplin siswa selama pembelajaran 

4. Sikap perhatian /respon  siswa selama pembelajaran 

XI. Analisis Materi Pelajaran 

 Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin, 

meliputi proses pembentukan gamet jantan (sperma) disebut 

spermatogenesis di testis dan gamet betina (ovum) disebut oogenesis di 

ovarium 

 Spermatogenesis : adalah proses dimana spermatozoa yang dihasilkan 

dari sel germinal primordial laki-laki melalui mitosis dan meiosis. Sel-

sel awal dalam jalur ini disebutspermatogonia , yang menghasilkan 

primer spermatosit oleh mitosis. The spermatosit primer membagi 

menjadi dua spermatosit meiotically sekunder, masing-masing 

spermatosit sekunder kemudian menyelesaikan meiosis karena terbagi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatogonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatocytes


 

menjadi dua spermatid . Ini berkembang menjadi spermatozoa matang, 

juga dikenal sebagai sperma sel. Jadi, spermatosit primer menimbulkan 

dua sel, spermatosit sekunder, dan dua spermatosit sekunder dengan 

subdivisi mereka menghasilkan empat spermatozoa. 

 Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di 

dalam ovarium terdapat oogonium (oogonia = jamak) atau sel indung 

telur. Oogonium bersifat diploid dengan 46 kromosom a 

au 23 pasang kromosom. Oogonium akan memperbanyak diri dengan 

cara mitosis membentuk oosit primer. 

Oogenesis telah dimulai saat bayi perempuan masih di dalam 

kandungan, yaitu pada saat bayi berusia sekitar 5 bulan dalam 

kandungan. Pada saat bayi perempuan berumur 6 bulan, oosit primer 

akan membelah secara meiosis. Namun, meiosis tahap pertama pada 

oosit primer ini tidak dilanjutkan sampai bayi perempuan tumbuh 

menjadi anak perempuan yang mengalami pubertas. Oosit primer 

tersebut berada dalam keadaan istirahat (dorman). 

Pada saat bayi perempuan lahir, di dalam setiap ovariumnya 

mengandung sekitar 1 juta oosit primer. Ketika mencapai pubertas, 

anak perempuan hanya memiliki sekitar 200 ribu oosit primer saja. 

Sedangkan oosit lainnya mengalami degenerasi selama 

pertumbuhannya. 

Saat memasuki masa pubertas, anak perempuan akan mengalami 

perubahan hormon yang menyebabkan oosit primer melanjutkan 

meiosis tahap pertamanya. Oosit yang mengalami meiosis I akan 

menghasilkan dua sel yang tidak sama ukurannya. Sel oosit pertama 

merupaakn oosit yang berukuran normal (besar) yang disebut oosit 

sekunder, sedangkan sel yang berukuran lebih kecil disebut badan polar 

pertama (polosit primer). 

Selanjutnya , oosit sekunder meneruskan tahap meiosis II (meiosis 

kedua). Namun pada meiosis II, oosit sekunder tidak langsung 

diselesaikan sampai tahap akhir, melainkan berhenti sampai terjadi 

ovulasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan mengalami 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatids
http://en.wikipedia.org/wiki/Sperm


 

degenerasi. Namun jika ada sperma masuk ke oviduk, meiosis II pada 

oosit sekunder akan dilanjutkan kembali. Akhirnya, meiosis II pada 

oosit sekunder akan menghasilkan satu sel besar yang disebut ootid dan 

satu sel kecil yang disebut badan polar kedua (polosit sekunder). Badan 

polar pertama juga membelah menjadi dua badan polar kedua. 

Akhirnya, ada tiga badan polar dan satu ootid yang akan tumbuh 

menjadi ovum dari oogenesis setiap satu oogonium. 

Oosit dalam oogonium berada di dalam suatu folikel telur. Folikel telur 

(folikel) merupakan sel pembungkus penuh cairan yang menglilingi 

ovum. Folikel berfungsi untuk menyediakan sumber makanan bagi 

oosit. Folikel juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan 

oosit primer menjadi oosit sekunder hingga terjadi ovulasi. Folikel 

primer muncul pertama kali untuk menyelubungi oosit primer. Selama 

tahap meiosis I pada oosit primer, folikel primer berkembang menjadi 

folikel sekunder. Pada saat terbentuk oosit sekunder, folikel sekunder 

berkembang menjadi folikel tersier. Pada masa ovulasi, folikel tersier 

berkembang menjadi folikel de Graaf (folikel matang). Setelah oosit 

sekunder lepas dari folikel, folikel akan berubah menjadi korpus 

luteum. Jika tidak terjaid fertilisasi, korpus luteum akan mengkerut 

menjadi korpus albikan. 

  

XII. Kegiatan Pembelajaran : 

 Metode, Pendekatan dan Model Pembelajaran 



 

Metode : diskusi aktif 

Pendekatan  : Konsep 

Model  : STAD (Student Team Achievement Division 

 Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Kegiatan Awal 

Aperspsi dan Motivasi 

g. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam kepada siswa 

h. Guru mengecek kehadiran siswa 

i. Guru memberikan pengantar pembelajaran 

kooperatif learning model STAD 

j. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 – 6 orang 

k. Guru membagikan LKS  

l. Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan 

memberi pertanyaan : Apakah kalian dapat 

menyebutkan gejala  pertumbuhan ? Adakah 

hubungan antara pertumbuhan dengan 

gametogenesis? 

 

2 Kegiatan inti 

f. Siswa berkumpul dalam kelompok 

g. Guru memberikan pre-tes 

h. Guru menyajikan materi pelajaran dengan  

memutarkan animasi pembelahan sel 

i. Siswa mendiskusikan  soal-soal pada  LKS 

berdasarkan  animasi yang mereka lihat. 

j. Guru mengamati memotivasi dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan  dalam  menjawab 

pertanyaan pada LKS 

 

3 Kegiatan Penutup 

c. Siswa membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah 

 



 

dilakukan 

 Mendeskripsikan tahap-tahap spermatogenesis 

 Mendeskripsikan tahap-tahap spermatogenesis 

 Menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis  

dan meiosis. 

d. Tugas terstruktur : siswa mengerjakan soal-soal 

latihan. 

 

XIII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat dan bahan  : LCD, Proyektor, komputer/lap top, animasi 

pembelahan sel 

Sumber Belajar  :  

Aryulina Diah (2010), Biologi SMA XII, Jakrta : Esis 

http://vitriambindi.blogspot.com/2012/11/oogenesis.html 

 

XIV. Evaluasi 

Aspek Kognitif 

d. Tujuan evaluasi : 

Mengukurdayaserapsiswaterhadapmateri yang telahdiajarkanolehguru  

dan  indikator. 

e. Jenis tes  : tes lisan dan tes tertulis. 

f. Waktu      : tes lisan pada saat KBM dan tes tertulis pada akhir 

pertemuan  (KBM) 

 CONTOH  SOAL : 

1. Spermatogenesis terjadi di ...... 

a. epididimis 

b. tubulus seminiferus 

c. kelenjar prostat 

d. vas deferens 

e. vesikula seminalis 

2. Manakah dari berikut ini adalah urutan yang benar dari sel dalam 

spermatogenesis? 

a. spermatogonium -> spermatosit primer -> spermatosit sekunder 

b. spermatogonium -> spermatosit sekunder -> spermatosit primer 

c. spermatosit primer -> spermatosit sekunder -> spermatogonium 

d. spermatosit primer -> spermatogonium -> spermatosit sekunder 

http://vitriambindi.blogspot.com/2012/11/oogenesis.html


 

e. spermatosit sekunder -> spermatosit primer -> spermatogonium -> 

sperma 

3. Selama spermatogenesis, yang dari sel berikut adalah yang pertama untuk 

menjadi haploid? 

a. spermatosit primer 

b. spermatosit sekunder 

c. sel sperma 

d. spermatid 

e. spermatogonium 

4. Perhatikan gambar peristiwa Oogenesis berikut , reduksi kromosom terjadi 

pada tahap.... 

 

            A.      1 ke 2              D. 4 ke 5 

B.      2 ke 3              E. 3 ke 4 ke 5 

C.      3 ke 4 

5. Pada peristiwa oogenesis, setiap 1 oogonium yang mengalami meiosis 

akan membentuk .. 

A. 1 ovum fungsional dan I badan kutub 

B. 1 ovum fungsional dan 3 badan kutub 

C. 2 ovum fungsional dan 2 badan kutub 

D. 3 ovum fungsional dan 1 badan kutub 

E. 4 ovum fungsional 

  

Aspek Afektif 

4) Tujuan evaluasi    : untuk mengukur sikap yang dilakukan siswa  

5) Waktu  : selama kegiatan pembelajaran 

6) Instrumentasi : skala sikap 
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 Kelas:.XII 

No. 
Nama 

Siswa 
Kehadiran Keaktifan 

TugasMa

ndiri
*) 

Mengamati 

Demo 

Sikap 

Disiplin
**)

 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5   

  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5   

  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5   

 

Keterangan : 

 

  

 

 

 

 

Nilai: 

*) Dikerjakan dengan baik dan tepat waktu 

**)Mengerjakan Tugas struktur dan tidak 

melakukan  

 Jumlah skor 25 –20 = 80 

Jumlah skor 19 – 15 = 75 

Jumlah skor 14 – 10 = 70 

Jumlah skor 9 – 5 = 65 

      Bandung,  Juli 2013 

Wakasek Kurikulum      Guru Mata Pelajaran 

 

 

(Dra. Henrica Christi Astuti, M Pd)   (Dra. Christina Indarti) 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA Santa Angela 

 

 

     (Sr. Florentia Mujiyati, OSU) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel  2.  Data Hasil Evaluasi Siklus-2 

No Nama TEST-1 

1.  AGATHA HANNA CLARISSA         80 

2.  ANASTASIA MONICA TJIPUTRA     88 

3.  ANDI SUSANTO                  70 

4.  ARVINES HENDRA YANTO          75 

5.  BAYU PRATAMA ADHI NUGRAHA S. 70 

6.  BENEDICTA LEONIE              70 

7.  ERNEST SULIVAN                90 

8.  FELICIA EDINA 70 

9.  FERRY ANDRIANTO               73 

10.  FLORENTINA DWI PUTRI  AYU 70 

11.  GRACIA TERESA 80 

12.  HANDY                     80 

13.  JAVIER JOHNSON     90 

14.  JONATHAN KEVIN                73 

15.  JOSHUA PATRICK WIDJAJA          70 

16.  KEVIN ARTA TANUWIJAYA         100 

17.  MAGDA VALENTINA               90 

18.  MARTINUS SEPTIANDI SETIAWAN   88 

19.  MEGAWATI TANU 60 

20.  MELANIA TANARIS               100 

21.  MELISA MULYANI LIOESWANDI     75 

22.  NATHANIA WIDYA CHRISSANTI     73 

23.  RAINA HIMAWAN 70 

24.  RYAN INDRAWAN                 80 

25.  SHAREN ADELINE GUNAWAN 65 

26.  STACY LAURENTIA YULIANTO      80 

27.  STANISLAUS EDWARD 80 

28.  STEFFANI   70 



 

29.  STEPHANIE NOVIANTI            73 

30.  SYLVIANI CHANDRA              80 

31.  THEODORUS DANNY 70 

 Rata-rata 77,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


