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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dewasa ini telah membelajarkan mitosis/meiosis diberbagai 

jenjang pendidikan mulai dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) hingga SMA 

(Sekolah Menengah Atas) atau MAN (Madrasyah Aliyah Negeri) dan terdapat 

pula pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang masih diterapkan 

(diberlakukan) di MAN 2 Malang khususnya kelas XII, sehingga pentingnya 

materi ini dipahami oleh peserta didik karena  mengkaji (membahas) kromatid dan 

duplikasi kromosom (DNA).  

Pembelahan sel secara umum dikenal ada dua yaitu mitosis dan meiosis. 

Mitosis terdapat pada pembelahan sel tubuh sedangkan meiosis terdapat pada 

pembelahan sel kelamin, yang mana perbedaan keduanya adalah pengurangan 

kromosom pada masing-masing kromosom induk bukan reduksi karena jumlah 

akhir meiosis II adalah satu kromosom yang sempurna. Perlu diingat bahwasanya 

tidak selamanya terjadi pindah silang sister kromatid pada pasangan kromosom 

homolog.  

Mitosis dan meiosis tergolong dalam dalam salah satu kajian biologi yang 

abstrak. Kesimpulan dari hasil wawancara dengan pendidik bidang studi biologi 

dan peserta didik MAN 2 Malang khususnya kelas XII pada Agustus 2015 bahwa  

penguasaan mitosis dan meiosis oleh peserta didik kurang lebih sekitar 20% dari 

keseluruhan jumlah kelas masih belum paham membedakan sel mitosis/meiosis. 

Indikator kurangnya penguasan materi peserta didik dilihat dari pencapaian KKM 
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(Kriteria Ketuntasan Minimum) masih kurang di bawah 75%. Begitu pun dengan 

faktor media pembelajaran yang belum cocok (sesuai) menjadi masalah dalam 

menimbulkan dampak ketidakpaham bagi peserta didik. 

Upaya yang telah dilakukan pendidik bidang studi biologi untuk 

memahamkan dan mengatasi kesulitan peserta didik mengenai konsep 

mitosis/meiosis yaitu dengan bantuan media pembelajaran PPT (PowerPoint), 

LKS (Lembar Kerja Peserta didik) dan ceramah. Namun terdapat beberapa 

keterbatasan teknis dari media pembelajaran yang digunakan seperti sekumpulan 

huruf yang memenuhi layout, kurangnya ketersediaan video animasi pada 

mitosis/meiosis, begitupun multimedia saat ini banyak yang tersedia dalam bahasa 

asing dan kurangnya penjelasan konsep yang benar tentang duplikasi kromosom 

(DNA) pada media-media pembelajaran yang beredar di internet mempengaruhi 

(mengakibatkan) penurunan minat belajar. Indikator tersebut diukur dari 

ketidakmampuan peserta didik dalam menjelaskan proses pembelahan sel dengan 

benar. 

Media pembelajaran Powerpoint secara umum memberikan kemudahan 

bagi pendidik sebagai sarana penyampaian materi. Namun dalam penggunaannya 

yang kurang tepat dapat mengakibatkan peserta didik kurang paham dengan 

materi, mengapa bisa seperti itu, karena terdapat banyaknya tulisan-tulisan sebesar 

satu halaman penuh, padahal PowerPoint bergaris bawahi “point” bermakna 

“penting”, maka konsep penting yang ditulis sebagai kata kunci, bukan semua 

tulisan kata demi kata yang belepotan memenuhi separuh halaman. PowerPoint 

berbeda dengan Ms. Office Word, slide ini hanya sebatas memasukan gambar dan 
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dibubuhi kata kunci yang tepat agar peserta didik mudah mencerna materi yang 

disampaikan (Noer, 2012). Kesimpulan dari hasil wawancara peserta didik kelas 

khususnya XII bahwa konsentrasi pada materi yang menggunakan media 

PowerPoint lebih kecil dibandingkan menggunakan video animasi atau dengan 

kata lain peserta didik merasa “jenuh” dan “bosan” dengan powerpoint karena 

banyak tulisan huruf demi huruf yang kurang menarik perhatian sehingga daya 

serap materi pembelahan sel pun tidak tersampaikan dengan jelas. Kesimpulannya 

bahwa peserta didik lebih tertarik menggunakan video pembelajaran pada materi 

pembelahan sel daripada PowerPoint, karena video pembelajaran memuat semua 

konten seperti animasi audio dan lain-lain yang lebih menarik. 

Media pembelajaran termasuk dalam semua alat atau benda yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan 

pesan dari sumber belajar kepada peserta didik (Hikam, 2013). Harapan dari 

media pembelajaran tersebut pendidik terbantu untuk menyampaikan materi 

kepada peserta didik. Salah satu media pembelajaran yang dianggap efektif adalah 

media pembelajaran berbasis multimedia. Multimedia merupakan gabungan dari 

semua unsur audio, video, grafis dan animasi yang tergolong menjadi satu 

rangkaian, dengan kata lain mulitimedia merupakan penggabungan atau 

pengintegrasian dua atau lebih format media yang berpadu seperti teks, grafik, 

animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. 

Keunggulan penggunaan multimedia dapat dilihat dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma, et al., (2014) hasil belajar peserta didik 

mengalami peningkatan sebesar 88% setelah mendapatkan pembelajaran dengan 
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media pembelajaran berbasis komputer ini, karena lebih dari 75% dari seluruh 

subjek uji coba memenuhi ketuntasan belajar dan adanya respon positif peserta 

didik yang ditunjukkan dari angket.  Agustina (2013) menambahkan ketuntasan 

hasil belajar peserta didik secara klasikal mengalami peningkatan sekitar 90.36%, 

selanjutnya  Astuti (2011) memaparkan bahwa penggunaan multimedia sangat 

efektif dalam meningkatkan pemahaman karena melibatkan indera pandang 90%, 

indera pendengaran 5% dan perolehan lainnya sebesar 5%. 

Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

mempermudah peserta didik mengingat, membedakan/memahami, serta dapat 

menyebutkan fase pembelahan dengan benar dalam konsep pembelahan sel 

khususnya mitosis/meiosis. Peserta didik pun secara cepat, tepat dan efisien dalam 

menyerap informasi yang disampaikan oleh pendidik karena multimedia dapat 

membangkitkan motivasi atau minat belajar peserta didik sehingga pemahaman 

konsep materi jauh lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Pemahaman 

merupakan daya serap peserta didik ditingkat kognitif. Oleh sebab itu, maka solusi 

yang ingin ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan yaitu, “Pemanfaatan 

Media Pembelajaran Mitosis/Meiosis Berbasis Multimedia dalam 

Meningkatkan Pemahaman Peserta didik Kelas XII MAN 2 Malang pada 

Materi Pembelahan Sel”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diuraikan rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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a) Bagaimana memanfaatkan media pembelajaran audio-visual mitosis/meiosis 

berbasis multimedia dalam meningkatkan pemahaman peserta didik kelas XII 

MAN 2 Malang? 

b) Bagaimana tingkat keefektifan media pembelajaran audio-visual 

mitosis/meiosis berbasis multimedia dalam meningkatkan pemahaman peserta 

didik kelas XII MAN 2 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a) Memanfaatkan media pembelajaran audio-visual mitosis/meiosis berbasis 

multimedia dalam meningkatkan pemahaman peserta didik kelas XII MAN 2 

Malang. 

b) Mengetahui tingkat keefektifan media pembelajaran audio-visual mitosis 

/meiosis berbasis multimedia dalam meningkatkan pemahaman peserta didik 

kelas XII MAN 2 Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Bermanfaat dalam mempermudah tercapainya hasil pembelajaran bagi 

peserta didik pada materi pembelahan sel mitosis/meiosis. Manfaat secara 

menyeluruh sebagai berikut: 

1.4.1 Peserta Didik 

Mempermudah peserta didik menyerap materi yang disampaikan pendidik, 

meningkatkan minat belajar peserta didik serta meningkatkan pemahaman peserta 

didik terhadap materi pembelahan sel mitosis/meiosis. Peserta didik dapat 
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menggunaan media pembelajaran ini melalui beragam alat multimedia seperti 

handphone, personal computer, laptop, dan lain-lain.  

1.4.2 Sekolah/Pendidik 

Mempermudah melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi 

dengan menggunakan multimedia. Kehadiran media yang telah didesain dan 

dimodifikasi guna keperluan belajar ini pun dapat dijadikan pengetahuan bagi 

pendidik tentang alternatif pemanfaatan berbagai macam media untuk menunjang 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Menambah keterampilan peneliti dalam memanfaatkan media 

pembelajaran hasil modifikasi yang dapat digunakan sebagai acuan bahan ajar 

dalam proses pembelajaran yang berguna bagi peneliti ketika menjadi pendidik 

nantinya. 

1.5 Keterbatasan Penelitian  

Meskipun sudah dilakukan modifikasi video animasi guna keperluan 

pembelajaran, namun penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara 

lain sebagai berikut: 

a) Penyajian media audio-visual ini tidak bersifat media tiruan/asli. Multimedia 

yang telah dimodifikasi hanya menampilkan video dan suara seperti film, 

tidak dilengkapi navigasi kontrol yang dapat dikontrol sendiri oleh peserta 

didik. 
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b) Penyajian media audio-visual ini hanya bisa digunakan dengan bantuan alat 

multimedia seperti laptop, proyektor, soundspeaker atau ruang multimedia 

yang lengkap. 

1.6 Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Menghasilkan media pembelajaran berbasis multimedia yang tepat dan 

efisien dalam memberikan kemudahan proses pembelajaran bagi penggunanya, 

maka pembuatan media berbasis multimedia dirancang dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a) Media Pembelajaran berbasis multimedia yang didesain atau dimodifikasi 

berupa suatu media pembelajaran yang menggabungkan berbagai sumber 

media, seperti teks, audio, gambar, desain grafis, animasi dan lain sebagainya 

yang digabungkan dalam satu paket media pembelajaran yang mana media 

pembelajaran tersebut dalam penggunaanya menggunakan sistem komputer. 

Format dalam media pembelajaran ini berbentuk video atau audio-visual 

mitosis/meiosis.avi/mp4. 

b) Tampilan yang ada pada media pembelajaran tersebut disajikan dengan 

menggunakan penayangan melalui komputer dengan desain yang menarik 

dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang dijelaskan 

melalui media tersebut sehingga peserta didik dapat menyerap informasi yang 

disampaikan oleh pendidik. 
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1.7 Definisi Operasional 

a) Multimedia adalah salah satu media berbantuan komputer yang sangat 

kompleks yang menggabungkan beberapa unsur media yang melibatkan teks, 

grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. 

b) Mitosis/meiosis merupakan pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu 

melalui tahapan-tahapan tertentu, dan ditandai dengan penampakan yang 

berbeda-beda dari kromosom yang dikandungnya. Kromosom mudah diamati 

di bawah mikroskop saat pembelahan sel, karena benang-benang kromatin 

menebal dan memendek serta mudah menyerap warna. Sel sebelum 

membelah, melakukan persiapan seperti pembelahan organel-organel sel, 

setelah selesai pembelahan sel terjadi proses pertumbuhan atau pertambahan 

sel. 

c) Pemahaman peserta didik adalah daya serap peserta didik terhadap materi 

yang menjadi dampak dari penggunaan multimedia interaktif sebagai media 

pendukung pegangan pendidik dalam menjelaskan materi pembelahan sel 

mitosis/meiosis. Pemahaman peserta didik dalam penelitian ini diukur melalui 

analisis hasil pretest dan posttest. Pemahaman peserta didik dikatakan baik 

jika terjadi peningkatan hasil tes. Menurut Bachman (2005), pemahaman 

berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal, 

sedangkan pemahaman peserta didik adalah proses, perbuatan dan teknik 

memahami sesuatu. 

d) Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat” yakni suatu 

penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan merima. Penghadapan 
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pun pada umumnya mengarah pada perolehan pemakaian yang hal-hal 

berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar 

dapat bermanfaat. 


