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Tujuan  Pembelajaran 

Melalui Kegiatan Pengamatan Gambar, 
Video, Dan Diskusi Peserta didik 

dapat: 

1. menganalisis fase pembelahan 
mitosis dengan benar. 

2. menganalisis fase pembelahan 
meiosis dengan benar. 

3. membandingkan fase pembelahan 
mitosis dan meiosis dengan benar. Compiled By: Erwin Saputra, S.Pd. 

Kelas XII Mipa 1 

K.D 3.4 Menganalisis proses 
pembelahan sel sebagai dasar 

penurunan sifat dari induk kepada 
keturunannya. 



Bagan Konsep 
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Amitosis (Binner) 

Telofase 

Meiosis I 

Meiosis II 

Pembelahan Sel 

Pembelahan 
Langsung 

Tidak Pembelahan Langsung 

Mitosis Meiosis 

Interfase 

Profase 

Metafase 

Anafase 



Model Pembelajaran Blended Learning Tipe 
Flipped Classrom dan PBL 
(Problem Based Learning) 
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1. Orientasi Pada Masalah 

2. Mengorganisasikan Dalam 

Belajar 

3. Membimbing Penyelidikan 

4. Mengembangkan Dan 

Menyajikan Hasil Karya 

5. Menganalisis Dan Mengevaluasi 

Pemecahan Masalah 
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Gambar 1. Pemanjangan Akar 
Bawang Merah 
(https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00B

HCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU ) 

Fase 1. Orientasi pada masalah 

Gambar 2. pembentukan sel gamet manusia 

Perhatikan Gambar dan Video 
Di Bawah ini! 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00BHCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00BHCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00BHCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00BHCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00BHCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00BHCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnbkOb00BHCBspiMVV4bpNE4qzmiRS0e5kGA&usqp=CAU
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Fase 2. Mengorganisasikan Dalam 
Belajar 

Buat 
Kelompok 

(4-5 0rg) 

Buatlah Pertanyaan Berdasarkan 
Permasalahan Pada Gambar Sebelumnya: 
 
1. Apakah ada peran dari sel yang 

menyebabkan pemanjangan pada akar 
sawi caisim? 

2. Bagaimana aktivitas sel saat 
gametogenesis? 

3. ……… 
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Fase 3. Membimbing Penyelidikan 

 Agar dapat membandingkan pembelahan mitosis 
dengan meiosis, silakan tonton video pada link 
berikut 
https://www.youtube.com/watch?v=ln1Hff05XIU      
 

 Lakukan analisis terkait: 
1. Siklus interfase 
2. Karakter tahapan mitosis  
3. Karakter tahapan meiosis 
4. Buat tabel perbandingan mitosis dengan meiosis 

https://www.youtube.com/watch?v=ln1Hff05XIU
https://www.youtube.com/watch?v=ln1Hff05XIU


Video Mitosis-Meiosis 
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Jenis pembelahan 
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Pembeda Pembelahan Langsung Pembelahan Tidak Langsung 

Istilah Amitosis (pembelahan biner) Mitosis (diawali interfase) dan Meiosis 

Contoh 

makhluk 

Prokariotik (ex: Monoseluler 

yaitu: Bakteri) dan Eukaryotik ( 

Amoeba, paramecium,  dan 

ganggang biru) 

Eukariotik (ex: multiseluler yaitu 

Manusia, tumbuhan, hewan) 

Gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembelahan mitosis 

a) Diawali dengan 
Interfase 

- Untuk persiapan keseluruhan siklus 
sel 

- 3 tahap yaitu: 

I) Fase G1 (Pertumbuhan primer) 
sehingga ukuran sel lebih besar 

II) Fase S (Sintesis DNA dan 
Replikasi DNA) 

III) Fase G2 (Pertumbuhan 
Sekunder) sehingga terbentuk 
organel-organel sel untuk 
persiapan pembelahan sel. 
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b) Tahapan Mitosis 

1) Profase 

- Membran inti dan anak inti menghilang 

- Benang-benang kromatin membentuk 
kromosom 

- Kromosom menduplikasi diri menjadi 
sepasang kromatid 

- Sentrosom membelah, kromatid bergerak 
ke arah kutub 

- Terbentuk benang spindel 

 

2) Metafase 

- Kromosom diad berada di daerah ekuator 
(penampakan kromosom paling jelas) 

- Struktur kromosom sangat jelas sehingga 
kromosom mudah dihitung 
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Kromatin         Kromosom          Kromatid 
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3) Anafase 

- Benang-benang spindel memendek 

- Kromatid menuju kutub yang berlawanan 

- Karyokinesis (pembelahan inti tanpa 
pembelahan sitoplasma) 

 

4) Telofase 

- Mulai terbentuk membran inti 

- Kromatid menipis menjadi kromosom 
kemudian kromatin 

- Terbentuk anak inti, serat gelendong hilang 

- Sitoplasma menebal dan terjadi sitokinesis 
(pembagian sitoplasma): pada sel akan 
terbentuk alur pembelahan yaitu: sel hewan 
terbentuk cincin kontraktil dan pada sel 
tumbuhan terbentuk pelat sel. 

- Terbentuk 2 sel anak yang diploid (2n) 
Kromatid         Kromosom          Kromatin 



Gambar Interfase dan Mitosis 
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Pembelahan meiosis 
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Tahapan Meiosis I Meiosis II 

Profase Leptoten : Kromatin menjadi kromosom 

Zigoten: Terbentuk pasangan (sinapsis) 
kromosom homolog 

Proses sama dengan 
tahap MITOSIS 

Pakiten: Terbentuk kromatid tetrad dari pasangan 
tiap kromosom homolog 

Diploten: Kromosom homolog memisahkan diri 
kecuali terjadi kiasma (titik persilangan) , terjadi 
pindah silang. 

Diakinesis: Kromatid memendek, sentriol berada di 
kutub yang berlawanan, terbentuk benang spindel, 
membran inti lenyap 

Metafase Kromosom tetrad berjajar 2 baris di bidang ekuator 

Anafase Kromosom homolog ke kutub yang berlawanan 

Telofase Terbentuk membran inti, anak inti, dan 2 sel anak 
melalui sitokinesis  dengan kromosom diad (n) 

Terbentuk 4 sel anak 
yang haploid (n) 



Gambar Tahapan Meiosis 
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Perbedaan mitosis dan meiosis 
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Pembeda Mitosis Meiosis 

Tempat 

terjadi 

Sel Somatis (Tubuh), 

Reproduksi vegetatif 

Sel Gonad (kelamin untuk pembentukan 

gamet) dan reproduksi generatif (Kawin) 

Jumlah 

kromosom 

Sel anak (2n/diploid) = sel 

induk (2n/diploid) 

Sel anak ½ (n) dari sel induk (2n) 

Hasil Akhir 

Sel Anakan 

2 sel ank identik dari 1 sel 

induk 

4 sel anak tidak identik dari 1 sel induk 

Bentuk 

Kromosom 

Metafase 

Tiap kromosom dengan 2 

kromatid (diad) berjajar pada 

bidang equator 

Tiap kromosom dengan 4 kromatid (tetrad) 

berjajar pada bidang equator 

Jlh 

pembelahan 

1 kali (Profase, metafase, 

anafase, telofase) 

2 x, yaitu Meiosis I dan meiosis II 

(pembelahan reduksi) 

Fungsi Pertumbuhan, pengganti sel 

rusak, menjaga agar faktor 

genetik tetap 

Menjaga agar jumlah kromosom tidak 

berlipat ganda apabila terjadi fusi gamet 

jantan dan betina sehingga kelangsungan 

spesies tetap terjaga 



18 

Karakter pembeda antara pembelahan mitosis dengan meiosis dapat dilihat 

berdasarkan tempat terjadinya, jumlah kromosom, jumlah sel anak yang 

dihasilkan, jenis kromatid pada tahap metaphase, jumlah pembelahan, dan 

fungsinya, Dari pernyataan tersebut, bandingkan pembelahan mitosis 

dengan meiosis berdasarkan karakter jumlah sel anak dan jumlah 

kromosom yang dihasilkan! 

Pertanyaan 
1. 

2. 

https://forms.gle/XZGK4XYMSeuURDTU9 

(EVALUSI Di Google Form >>> KLIK LINK 

TERSEBUT) 

https://forms.gle/XZGK4XYMSeuURDTU9
https://forms.gle/XZGK4XYMSeuURDTU9


Kunci Jawaban 

1. E 
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2. 
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erwinsaputra10@guru.sma.belajar.id 


