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ABSTRAK 

Wulandari. 2015. Pengembangan Modul Berbentuk Pop-Up dan Smash Book 

Materi Sistem Reproduksi Manusia di SMA Kesatrian 1 Semarang. Skripsi. 

Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Semarang. Ir. Nur Rahayu 

Utami, M. Si. dan Prof. Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M.S. 

Biologi merupakan mata pelajaran yang mudah jika dibandingkan dengan 

matematika, kimia dan juga fisika. Salah satu materi dalam mata pelajaran biologi 

yang menarik bagi siswa adalah sistem reproduksi manusia. Namun berdasarkan 

daftar nilai yang diperoleh dari guru, nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa 

pada materi sistem reproduksi hanya mencapai 44,8. Selain itu, persentase siswa 

yang mendapatkan nilai ≥75 hanya sebesar 3,33%. Menurut sebagian besar siswa 

kelas XI MIA 3 dan XII IPA 4 SMA Kesatrian 1 Semarang, modul yang selama 

ini digunakan dalam pembelajaran membuat siswa bosan karena terlalu banyak 

tulisan. Hal tersebut mengakibatkan siswa enggan untuk membaca materi yang 

ada di dalam modul. Oleh karena itu, perlu disusun modul pembelajaran yang 

layak, praktis, dan efektif digunakan oleh siswa dalam pembelajaran materi sistem 

reproduksi. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Research and 

Development (R&D). Pengembangan modul yang dilakukan menghasilkan produk 

berupa modul berbentuk pop-up dan smash book. Modul hasil pengembangan 

divalidasi oleh ahli media dan ahli materi untuk mengetahui kelayakan modul 

sebagai media pembelajaran. Ujicoba modul dilakukan di SMA Kesatrian 1 

Semarang. Untuk menguji efektivitas penggunaan modul berbentuk pop-up dan 

smash book digunakan desain pre-eksperimental dengan pola one group pretest-

posttest  yang diterapkan di kelas XI MIA 3. Ujicoba skala kecil dilakukan di 

kelas XI MIA 1 dengan melibatkan sepuluh siswa. Penilaian kepraktisan modul 

yang digunakan dalam pembelajaran berasal dari penilaian guru mata pelajaran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modul berbentuk pop-up dan 

smash book mendapatkan persentase kelayakan media sebesar 95,94%, kelayakan 

materi sebesar 97,50%, dan kepraktisan sebesar 98,82%. Kriteria N-Gain yang 

diperoleh 94,10% siswa berada dalam rentang sedang hingga sangat tinggi, 

persentase siswa dengan nilai posttest ≥75 sebesar 85,19% dan persentase 

tanggapan siswa terhadap penggunaan modul sebesar 87,80%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modul berbentuk 

pop-up dan smash book layak, praktis dan efektif digunakan dalam pembelajaran 

materi sistem reproduksi manusia. 

Kata kunci: pengembangan modul, modul berbentuk pop-up dan smash book, 

sistem reproduksi manusia, R&D 

vii 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Biologi merupakan mata pelajaran yang mudah dibandingkan dengan 

matematika, kimia dan fisika. Dibandingkan dengan ketiga mata pelajaran 

tersebut, biologi pada tingkat sekolah menengah atas lebih sedikit berhubungan 

dengan angka. Hal tersebut didukung oleh data nilai ujian nasional (UN) kota 

Semarang tahun 2012 yang tertera pada website Balitbang Kemendikbud (2012) 

yaitu nilai rata-rata mata pelajaran biologi sebesar 8,16. Jika dibandingkan dengan 

mata pelajaran lain, biologi menempati urutan ketiga rata-rata nilai ujian nasional 

tertinggi setelah mata pelajaran kimia dan matematika dari enam mata pelajaran 

yang diujikan. 

Data hasil observasi pada siswa kelas XI MIA 3 dan XII IPA 4 menunjukkan 

bahwa rata-rata 50% siswa menyatakan mata pelajaran biologi menyenangkan, 

35% siswa menganggap mata pelajaran biologi biasa saja, dan 15% siswa 

mengatakan mata pelajaran biologi membosankan. Mata pelajaran biologi 

dikatakan menyenangkan  karena materi yang diajarkan berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mata 

pelajaran biologi tidak sulit tapi tidak pula mudah dalam mempelajarinya. 

Dikatakan mudah karena sedikit berhubungan dengan angka, namun dapat juga 

dikatakan sulit karena banyak istilah ilmiah yang harus dimengerti dan dipahami. 

Salah satu materi dalam mata pelajaran biologi yang menarik bagi siswa adalah 

sistem reproduksi manusia. Pada materi tersebut dibahas hal-hal yang sangat dekat 

kaitannya dengan pengetahuan atau pembelajaran seks pada siswa misalnya 

proses ovulasi, terjadinya menstruasi, kehamilan, dan lain-lain. Hal ini sesuai 

dengan data daya serap materi sistem reproduksi manusia pada ujian nasional 

tahun 2012 tingkat propinsi jawa tengah yang tercantum di website Balitbang 

Kemendikbud (2012) yaitu sebesar 83,81. Selain itu, hasil observasi pada siswa 

kelas XII IPA 4 yaitu sebesar 90% siswa mengatakan bahwa materi sistem 

reproduksi manusia menarik untuk dipelajari. Berdasarkan hasil tersebut, 
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seharusnya nilai rata-rata siswa berada diatas nilai KKM yang telah ditentukan 

yaitu 75. Namun berdasarkan daftar nilai yang diperoleh dari guru, nilai rata-rata 

hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem reproduksi hanya mencapai 44,8. 

Selain itu, persentase siswa yang mendapatkan nilai ≥75 hanya sebesar 3,33%. 

Disini terjadi ketidaksesuaian antara minat siswa terhadap materi dengan hasil 

belajar yang dicapai. Pada umumnya, jika siswa menyukai atau tertarik terhadap 

materi, maka siswa akan mempelajari materi tersebut dengan perasaan senang. 

Ketika siswa belajar dalam suasana hati yang senang maka materi menjadi mudah 

dipahami sehingga hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Kesatrian 1 Semarang merupakan salah satu 

sekolah eks-RSBI yang ditunjuk untuk menerapkan kurikulum 2013. Hal itu 

menunjukkan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah terbaik di 

Semarang. Namun terdapat perbedaan antara siswa SMA Kesatrian 1 Semarang 

dengan siswa sekolah negeri. Menurut pendapat Bapak Maryanto selaku guru 

biologi, siswa-siswanya memiliki motivasi belajar yang dapat dikatakan kurang 

jika dibandingkan dengan siswa sekolah negeri. Bahkan apabila siswa ditanya apa 

tujuan siswa sekolah kemungkinan besar siswa akan menjawab bahwa orang tua 

mereka yang menghendaki mereka untuk bersekolah.  

Guru di SMA Kesatrian 1 Semarang menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi dalam pelaksanaan pembelajaran biologi. Selain ceramah, guru 

menerapkan metode pembelajaran diskusi, presentasi kelompok, demonstrasi, dan 

percobaan. Namun, semua metode pembelajaran yang diterapkan kurang 

mendapat tanggapan positif dari siswa. Hal tersebut mengakibatkan guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. 

Sumber belajar yang biasa digunakan guru dalam menyampaikan materi 

biologi di SMA Kesatrian 1 Semarang berupa buku paket, slide presentasi, video, 

modul, alat peraga, lembar kerja siswa (LKS), dan internet. Modul sebagai media 

pembelajaran memiliki keunggulan, salah satunya adalah dapat digunakan secara 

mandiri oleh siswa dalam belajar sesuai dengan kecepatan memahami materi 

masing-masing siswa agar efektif dan efisien. Menurut siswa kelas XI MIA 3 dan 

XII IPA 4 SMA Kesatrian 1 Semarang, materi di dalam modul ringkas jika 

dibandingkan dengan buku paket sehingga materi mudah dipahami. Namun, 
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modul yang selama ini digunakan dalam pembelajaran membuat siswa bosan 

karena terlalu banyak tulisan. Hal tersebut mengakibatkan siswa enggan untuk 

membaca materi yang ada di dalam modul. Dengan demikian, siswa hanya 

membaca bagian dari modul yang dijelaskan oleh guru.  

Pop-up merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang dimanfaatkan untuk 

memperindah suatu buku maupun kartu ucapan. Hal menarik dari pop-up adalah 

pop-up mampu memberikan hal-hal yang tidak terduga kepada orang yang 

membukanya. Beberapa penelitian pendidikan yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa pemanfaatan bentukan pop-up pada media pembelajaran sangat efektif 

digunakan. Guru dan sebagian besar siswa mengetahui bentuk pop-up dan tertarik 

pada media pembelajaran berbentuk pop-up. Namun, media seperti itu belum 

pernah digunakan dalam pembelajaran biologi di SMA Kesatrian 1 Semarang. 

Smash book hampir sama seperti clipping. Perbedaan antara keduanya adalah 

clipping berisi tempelan informasi yang berupa tulisan atau gambar dari koran 

atau majalah, sedangkan smash book berisi tempelan informasi yang berupa 

tulisan atau gambar dari berbagai sumber dengan dilengkapi hiasan menarik 

sesuai dengan keinginan. Di SMA Kesatrian 1 Semarang belum pernah digunakan 

media pembelajaran berbentuk smash book. Namun beberapa tahun lalu, pernah 

digunakan media pembelajaran berbasis mading. Pada pembelajaran berbasis 

mading, siswa diberikan kesempatan untuk menempelkan hasil karyanya. Hal 

tersebut membuat siswa antusias dan tertarik untuk mempelajari materi yang 

diberikan. 

Dari hasil observasi, sebagian besar siswa kelas XI MIA 3 dan XII IPA 4 

menyukai modul dengan kriteria penjelasan yang diberikan singkat dan jelas, 

kalimat yang digunakan mudah dipahami, menggunakan tulisan dengan beberapa 

jenis font sehingga terlihat variatif, terdapat banyak gambar pendukung, memiliki 

tampilan yang menarik, colourful, disusun seperti smash book, dan terdapat 

bentuk pop-up di dalamnya. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun 

modul pembelajaran berbentuk pop-up dan smash book materi sistem reproduksi 

manusia. Nantinya modul tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam mempelajari materi sehingga hasil belajar  kognitif yang diperoleh siswa 

sesuai dengan harapan. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

(1) bagaimana kelayakan modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem 

reproduksi manusia yang dikembangkan menurut pakar? 

(2) bagaimana kepraktisan modul berbentuk pop-up dan smash book materi 

sistem reproduksi manusia menurut guru mata pelajaran biologi di SMA 

Kesatrian 1 Semarang? 

(3) bagaimana keefektifan modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem 

reproduksi manusia yang digunakan dalam pembelajaran di SMA Kesatrian 1 

Semarang? 

1.3  Penegasan Istilah 

1.3.1 Modul Berbentuk Pop-Up dan Smash Book 

Pengertian modul seperti yang dijelaskan oleh Susilana & Riyana (2009) 

merupakan suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan 

didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar siswa. Modul yang digunakan 

di sekolah, biasanya disusun oleh guru mata pelajaran. Modul tersebut berisi 

ringkasan atau inti materi untuk memudahkan siswa dalam belajar. 

Pop-up merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang dimanfaatkan untuk 

memperindah suatu buku maupun kartu ucapan. Bentukan tiga dimensi tersebut 

akan terbentuk saat suatu buku atau kartu ucapan dibuka. Namun, bentukan 

tersebut tidak selalu tiga dimensi. Bentukan dapat hanya bentuk gambar dua 

dimensi yang berubah posisi. Berubah posisi yang dimaksud adalah gambar dalam 

keadaan datar atau horizontal saat buku ditutup dan berubah menjadi tegak atau 

vertikal saat buku dibuka. 

Smash book merupakan buku jurnal yang berisi tempelan foto, catatan, memo, 

kenangan, dan lain-lain yang diberi hiasan menarik sesuai dengan keinginan 

pemilik buku jurnal tersebut. Buku jurnal tersebut sangat menarik karena biasanya 

colourful dan dihiasi dengan bermacam pernak-pernik yang bisa ditempel. 

Modul berbentuk pop-up dan smash book pada penelitian ini adalah modul, 

pop-up, dan smash book yang digabung untuk membuat salah satu media 

pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, modul tersebut disusun dengan 

memberikan desain seperti smash book dan juga tampilan berbentuk pop-up.  
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1.3.2 Materi Sistem Reproduksi Manusia 

Materi sistem reproduksi manusia pada kurikulum 2013 berada pada urutan 

ke-9. Materi ini berdasarkan lampiran standar isi SMA-MA yang tercantum pada 

website BSNP (2013) terdiri dari sepuluh kompetensi dasar (KD) yaitu 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, 3.12, 3.13, 4.13, 4.14, dan 4.15. Materi yang diajarkan meliputi 

struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki dan wanita, proses 

pembentukan sel kelamin, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, kehamilan, 

persalinan, Air Susu Ibu (ASI), Keluarga Berencana (KB), kelainan/penyakit 

dalam sistem reproduksi manusia, dan penyimpangan seksual. 

1.3.3 Kelayakan Modul 

Kata layak menurut KBBI (2008) memiliki arti wajar, pantas, dan patut. 

Sedangkan kata kelayakan berarti perihal layak (patut, pantas), kepantasan, dan 

kepatutan. Suatu media pembelajaran dikatakan layak atau tidak, dapat dilihat dari 

hasil penilaian oleh validator pada aspek media dan materi berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan. 

1.3.4 Kepraktisan Modul 

Kepraktisan berarti mudah dan juga senang untuk menggunakannya (KBBI 

2008). Kepraktisan suatu modul sebagai salah satu media pembelajaran diukur 

untuk mengetahui mudah atau tidaknya modul digunakan dalam pembelajaran. 

Penilaian terhadap kepraktisan dilakukan oleh guru mata pelajaran. 

1.3.5 Keefektivan Modul 

Kata efektif menurut KBBI (2008) memiliki arti ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya), dapat membawa hasil, dan berhasil. Modul yang digunakan dalam 

pembelajaran dikatakan efektif apabila berpengaruh positif terhadap peningkatan 

hasil belajar kognitif siswa. Penilaian terhadap keefektivan modul didasarkan 

pada nilai hasil belajar kognitif, dan tanggapan siswa. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Menguji kelayakan modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem 

reproduksi manusia yang dikembangkan menurut pakar. 
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(2) Mengetahui kepraktisan modul berbentuk pop-up dan smash book materi 

sistem reproduksi manusia menurut guru mata pelajaran biologi di SMA 

Kesatrian 1 Semarang. 

(3) Mengukur keefektifan modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem 

reproduksi manusia yang digunakan dalam pembelajaran di SMA Kesatrian 1 

Semarang. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1.5.1 Siswa 

(1) Membantu siswa untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan modul. 

(2) Menyediakan bahan ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. 

(3) Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi sistem 

reproduksi manusia. 

1.5.2 Guru 

(1) Memberikan motivasi kepada guru agar dapat membuat bahan ajar inovatif 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 

(2) Memberikan alternatif bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

sistem reproduksi manusia. 

1.5.3 Peneliti 

Bagi peneliti diharapkan dapat memperoleh keterampilan dan kemampuan 

serta mengasah kreatifitas dalam membuat media pembelajaran, dalam hal ini 

berupa modul yang dapat digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah (antara dua pihak atau kutub) 

atau suatu alat. Media juga diartikan sebagai perantara atau penghubung antara 

dua pihak, yaitu antara sumber pesan dengan penerima pesan atau informasi. Oleh 

karena itu, media pembelajaran berarti sesuatu yang mengantarkan pesan 

pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan (Anitah 2008). 

Definisi lain mengenai pengertain media pembelajaran menurut Simamora (2009) 

adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Jadi, dapat 

dikatakan media pembelajaran adalah alat yang digunakan siswa sebagai sumber 

memperoleh informasi, dapat berupa buku, modul, gambar, model, dan lain-lain. 

Simamora (2009) menyebutkan bahwa syarat-syarat media pembelajaran yang 

baik adalah: 

(1) Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi peserta didik. 

(2) Menstimulus peserta didik mengingat apa yang sudah dipelajari selain 

memberikan stimulasi belajar baru. 

(3) Menstimulus peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan 

juga mendorong mereka untuk melakukan praktik dengan benar. 

Media telah diakui sebagai alat bantu pengajaran yang secara efektif 

memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi siswa. Media 

pembelajaran berperan sangat signifikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

pengajaran. Kontribusi media pembelajaran, antara lain menjadikan kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih inetraktif dan menarik, meningkatkan kualitas belajar, 

motivasi dan sikap positif siswa (Tim penulis mitra forum pelita pendidikan 

2014). 

Fungsi media pembelajaran menurut Rustaman (2005) diantaranya (1) 

memperjelas dan memperkaya/melengkapi informasi yang diberikan secara 

7 
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verbal. (2) meningkatkan motivasi dan perhatian siswa untuk belajar. (3) 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi. (4) menambah 

variasi penyajian materi. (5) pemilihan media yang tepat akan menimbulkan 

semangat, gairah, dan mencegah kebosanan siswa untuk belajar. (6) kemudahan 

materi untuk dicerna dan lebih membekas, sehingga tidak mudah dilupakan siswa. 

(7) memberikan pengalaman yang lebih konkret bagi hal yang mungkin abstrak. 

(8) meningkatkan keingintahuan (curiousity) siswa. (9) memberikan stimulus dan 

mendorong respon siswa. 

Lie et al. (2014) menyatakan bahwa manfaat media pembelajaran tidak hanya 

sekedar memberi variasi pada pelajaran atau untuk menarik perhatian siswa. Lebih 

dari itu, media pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada 

siswa, menumbuhkan minat dan motivasi siswa, serta mendorong partisipasi dan 

interaksi siswa. Selain itu, media pembelajaran membantu guru untuk 

menghindari terjadinya verbalisme dalam metode ceramah yang cenderung 

monoton. Penggunaan media pembelajaran secara umum terbukti meningkatkan 

kualitas pengajaran.  

2.1.2 Media Pembelajaran Bahan Cetak 

Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses 

pencetakan/printing atau offset. Ragam media pembelajaran nyaris tak terbatas, 

baik jenis dan kecanggihannya, sehingga dapat benar-benar disesuaikan dengan 

waktu, kondisi ataupun dana sekolah. Ada berbagai macam jenis media bahan 

cetak, menurut Susilana & Riyana (2009) jenis media bahan cetak diantaranya 

adalah 

(1) buku teks, yaitu buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang 

disusun untuk memudahkan para guru dan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran. 

(2) modul, yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu 

dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar siswa.  

(3) bahan pengajaran terprogram, yaitu paket program pengajaran individual, 

hampir sama dengan modul. Perbedaannya dengan modul, bahan pengajaran 

terprogram ini disusun dalam topik-topik kecil untuk setiap 

bingkai/halamannya. 
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Media pembelajaran merupakan bagian intrgral dari proses belajar mengajar. 

Karena itu, dalam pemilihan media yang akan digunakan seorang pengajar harus 

melihat semua komponen dari perencanaan pembelajaran seperti tujuan, materi, 

pendekatan dan metode, serta bentuk evaluasinya, termasuk juga kedalam kriteria 

ini tingkat perkembangan intelektual siswa (Rustaman 2005). 

2.2  Modul dalam Media Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Modul 

Modul merupakan salah satu media pembelajaran dalam bentuk cetak. 

Pengertian modul menurut Susilana & Riyana (2009) yaitu suatu paket program 

yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna 

kepentingan belajar siswa. Satu paket modul biasanya memiliki komponen 

petunjuk guru, lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, kunci lembaran 

kerja, lembaran tes, dan kunci lembaran tes. Definisi lain mengenai pengertian 

modul menurut Rahardi (2006) adalah paket atau program belajar mengajar, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi terhadap dampak hasil 

pelaksanaan. 

2.2.2 Modul sebagai Media Pembelajaran 

Pengajaran yang didasarkan atas modul menurut Nasution (2010) memberi 

kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut cara masing-masing, oleh sebab 

mereka menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah 

tertentu berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-masing. 

Mulyasa (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa keunggulan 

pembelajaran dengan menggunakan media modul, antara lain: 

(1) Berfokus pada kemampuan individual peserta didik, karena pada hakikatnya 

mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung 

jawab atas tindakan-tindakannya. 

(2) Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi 

dalam setiap modul yang harus dicapai oleh peserta didik. 

(3) Relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara 

penyampaian, sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara 

pembelajaran dan hasil yang akan diperoleh. 
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Untuk mengetahui peranan atau pengaruh modul dalam kegiatan 

pemebelajaran dapat dilihat dari hasil kegiatan pretest dan posttest. Pretest 

digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa sebelum 

menggunakan modul. Sedangkan hasil posttest digunakan sebagai acuan untuk 

mengetahui pengaruh modul yang digunakan. Seperti yang diungkapakan 

Nasution (2010) bahwa menyusun posttest untuk mengukur hasil belajar murid, 

hingga manakah ia menguasai tujuan-tujuan modul. Jika hasil posttest memuaskan 

atau mencapai penguasaan seperti yang diharapkan dalam rumusan tujuan-tujuan 

maka dapat dikatakan modul tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran.  

2.2.3 Kelayakan Modul sebagai Media Pembelajaran 

Kata layak menurut KBBI (2008) memiliki arti wajar, pantas, dan patut. 

Sedangkan kata kelayakan berarti perihal layak (patut, pantas), kepantasan, dan 

kepatutan. Media pembelajaran dikatakan layak atau tidak, dapat dilihat dari hasil 

penilaian oleh validator pada aspek media dan materi berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan. Penilaian terhadap suatu media pembelajaran dapat dilakukan 

salah satunya melalui kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2010) kuesioner 

dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau tidak langsung.  Data hasil penilaian diperoleh 

dari pengisian lembar angket oleh responden yang berbentuk skala Likert. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata 

sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Biasanya 

skor alternatif jawaban sangat positif sampai sangat negatif dimulai dari tinggi ke 

rendah. 

Alternatif jawaban penyataan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh 

digunakan empat alaternatif jawaban, jawaban sangat terpenuhi diberi skor 4, 

jawaban terpenuhi diberi skor 3, jawaban cukup terpenihi diberi skor 2, dan 

jawaban tidak terpenihi diberi skor 1. Apabila data yang diperoleh dari pengisian 

lembar angket memperoleh persentase pada kriteria layak hingga sangat layak 

pada masing-masing item berarti media tersebut layak digunakan dalam media 

pembelajaran. 
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2.2.4 Kepraktisan Modul dalam Pembelajaran 

Kepraktisan berarti mudah dan juga senang untuk menggunakannya (KBBI 

2008). Kepraktisan modul sebagai salah satu media pembelajaran diukur untuk 

mengetahui mudah atau tidaknya modul digunakan dalam pembelajaran. Penilaian 

tersebut dilakukan oleh guru mata pelajaran selaku pengguna modul dengan cara 

mengisi lembar angket yang diberikan. Di dalam lembar angket terdapat 

pernyataan mengenai kepraktisan penggunaan modul. Modul dikatakan praktis 

apabila hasil penilaian dari guru mata pelajaran dalam kriteria praktis hingga 

sangat praktis. 

2.2.5 Keefektifan Modul dalam Pembelajaran 

Kata efektif menurut KBBI (2008) memiliki arti ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya), dapat membawa hasil, dan berhasil. Modul yang digunakan dalam 

pembelajaran dikatakan efektif apabila memberikan pengaruh positif terhadap 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Wijanarka (2012) menyatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan modul dikatakan efektif apabila dapat meningkatkan 

kompetensi siswa sampai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Penilaian 

keefektivan modul didasarkan pada nilai hasil belajar kognitif siswa, tanggapan 

siswa, dan tanggapan guru mata pelajaran. 

Penelitian Wibowo et al. (2013) menyimpulkan bahwa penggunaan modul 

hasil penelitian bentos sebagai bioindikator pada pokok bahasan pencemaran 

lingkungan berpengaruh nyata terhadap kemampuan keterampilan proses sain 

biologi siswa kelas X SMA Kesatrian 1 Mojolaban. Penelitian Sulistianingsih 

(2013) menyimpulkan bahwa modul struktur dan fungsi sel berbasis multiple 

representations dengan fun assessment hasil pengembangan efektif digunakan 

sebagai bahan ajar siswa kelas XI yang ditunjukkan dari ketuntasan klasikal siswa 

yang  mencapai 89% dan keaktifan klasikal siswa yang mencapai 100%. 

2.3  Pop-Up Book sebagai Media Pembelajaran 

Pengertian pop-up menurut Dewantari (2014) adalah sebuah kartu atau buku 

yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk tiga dimensi atau timbul. Sedangkan 

yang dimaksud dengan pop-up book adalah kumpulan pop-up yang digabung 

menjadi 1 buku, membentuk satu kesatuan cerita dan dilapisi dengan hardcover 

(Irfansyah 2013). 
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Nancy dan Rondha (2012) yang dikutip oleh Khoirotun et al. (2014) 

mengemukakan bahwa buku pop-up dianggap mempunyai daya tarik tersendiri 

bagi remaja yaitu dengan menyajikan visualisasi dalam bentuk-bentuk yang dibuat 

melipat dan sebagainya. Buku pop-up merupakan sebuah buku yang memiliki 

bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi (3D). Sekilas pop-up 

hampir sama dengan origami dimana kedua seni ini menggunakan teknik melipat 

kertas. 

Pada umumnya pop-up digunakan untuk memberikan efek tiga dimensi pada 

buku tahunan sekolah, kartu ucapan, dan lain-lain. Namun seiring dengan 

berkembangnya ide dan kreatifitas manusia, pop-up juga dimanfaatkan dalam 

media pembelajaran. Beberapa peneliti terdahulu telah memanfaatkan pop-up 

untuk menyusun media pembelajaran. Media pembelajaran dengan menggunakan 

pop-up terbukti efektif digunkan dalam pembelajaran di sekolah. Seperti 

diungkapkan oleh Noviyanti et al. (2013) bahwa media kartu bergambar 

berbentuk pop-up card efektif digunakan dalam pembelajaran materi sistem 

organisasi kehidupan di SMP Kesatrian 3 Pabelan.  

2.4  Smash Book sebagai Media Pembelajaran 

Wilson (2011) dalam tulisannya di website simplescrapper.com menjelaskan 

bahwa smash book adalah buku jurnal yang dihias dan memiliki tema tertentu, 

berisi tulisan dan beberapa gambar ataupun hiasan yang ditempel menggunakan 

lem. Ada berbagai macam aksesoris yang digunakan, seperti penjepit kertas dan 

stiker yang dapat digunakan untuk menghias buku tersebut. Sedangkan pengertian 

smash book yang tertulis di website hobbycraft.co.uk (no date) adalah sebuah 

tempat untuk menyimpan kenangan, momen, renungan dengan cara 

menempelkannya. Dapat berupa ide, life lists, kejadian, atau semua hal yang 

menyenangkan. Jurnal tersebut dibuat untuk mencerminkan karakter dan segala 

yang disukai pemiliknya. 

Pada dasarnya smash book merupakan sebuah buku jurnal pribadi yang 

dimiliki oleh seseorang. Bentuk buku jurnal yang demikian, memungkinkan 

pengembangan smash book menjadi bentuk lain, misalnya menjadi media yang 

digunakan dalam pembelajaran di kelas. Media pembelajaran berbentuk smash 
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book akan sangat menarik bagi siswa karena memiliki tampilan yang 

menyenangkan. 

2.5  Materi Sistem Reproduksi Manusia 

Solekah & Harini (2014) mengungkapkan bahwa materi sistem reproduksi 

sangat penting diberikan kepada siswa yang sedang beranjak dewasa dan 

mengalami kematangan seksual. Pada masa remaja, pengetahuan tentang 

reproduksi perlu mulai diberikan agar tidak mencari informasi dari orang lain atau 

dari sumber-sumber yang tidak jelas atau bahkan keliru sama sekali. Remaja 

dengan sifat keingintahuannya yang tinggi tentang masalah reproduksi sebenarnya 

memiliki hak atas akses informasi yang benar, akurat, dan bertanggungjawab 

berkaitan dengan kesehatan reproduksinya sendiri. 

Materi sistem reproduksi manusia pada kurikulum 2013 berada pada urutan 

ke-9. Materi ini terdiri dari sepuluh kompetensi dasar (KD) yaitu 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 3.12, 3.13, 4.13, 4.14, dan 4.15. Materi yang diajarkan meliputi struktur dan 

fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki dan wanita, proses pembentukan sel 

kelamin, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, kehamilan, persalinan, Air Susu Ibu 

(ASI), Keluarga Berencana (KB), kelainan/penyakit dalam sistem reproduksi 

manusia, dan penyimpangan seksual. 
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2.6  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Permasalahan 

 Nilai rata-rata siswa tidak 

mencapai KKM 

 Persentase siswa yang 

mendapatkan nilai ≥75 sebesar 

3,33% 

 Siswa hanya membaca 

sebagian isi modul dikarenakan 

modul yang digunakan 

membosankan 

 Siswa baru membaca materi 

ketika guru menerangkan 

 Motivasi belajar siswa rendah 

 Adanya ketidaksesuaian antara 

ketertarikan siswa terhadap 

materi dengan hasil belajar 

yang diperoleh. 

Potensi 

 Mata pelajaran biologi 

mudah dan menyenangkan  

 Materi sistem reproduksi 

menarik bagi siswa  

 Siswa lebih paham materi 

setelah mepelajarinya lagi 

dengan membaca buku 

 Siswa tertarik 

menggunakan modul 

berbentuk pop-up dan 

smash book 

 Siswa menyukai modul 

dengan tampilan menarik  

Pengembangan Modul Berbentuk Pop-Up dan Smash Book 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

Data 

Desain 

Produk 

Validasi 

Pakar 

Revisi 

Produk 

Hasil Observasi Awal 

Uji Coba Produk/ 

Implementasi Skala Terbatas 

Revisi 

Produk 

Uji Coba Pemakaian 

pada Skala Luas 

Revisi Produk Produk Final 

Manfaat yang Diharapkan 

Menghasilkan modul yang layak, praktis dan efektif digunakan dalam 

pembelajaran materi sistem reproduksi manusia di SMA Kesatrian 1 Semarang 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015. 

Penelitian dilaksanakan di SMA Kesatrian 1 Semarang yang beralamat di Jl. 

Pamularsih No.116, Semarang, Jawa Tengah. 

3.2  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 

(Research and Development/R&D). Menurut Sugiono (2010) Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasikan 

produk tertentu, dan menguji keefektivan produk tersebut. 

3.3  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian R&D menurut Sugiono (2010) adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2. Langkah-Langkah Penggunaan Metode R&D yang Telah Dimodifikasi 

3.3.1 Potensi dan Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi dan angket yang diisi oleh 

siswa kelas XI MIA 3 dan XII IPA 4 SMA Kesatrian 1 Semarang dapat diketahui 

bahwa materi sistem reproduksi adalah materi yang sangat diminati oleh siswa. 

Menurut siswa materi tersebut termasuk materi yang mudah untuk dipelajari 

Produk Final 

15 
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karena sangat dekat kaitannya dengan kehidupan siswa. Namun, kenyataannya 

nilai kognitif siswa masih jauh dibawah KKM yang ditetapkan untuk kelas XI 

yaitu 75. Rata-rata nilai kognitif siswa pada materi sistem reproduksi manusia 

sebesar 44,8. Selain itu, persentase siswa yang mendapatkan nilai ≥75 sebesar 

3,33%. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara minat siswa terhadap materi 

dengan hasil belajar yang diperoleh. 

Modul adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran biologi. Menurut sebagian besar siswa modul memiliki keunggulan 

mudah dipahami namun membuat siswa bosan karena terlalu banyak tulisan. Hal 

tersebut mengakibatkan siswa kurang tertarik untuk mempelajari materi. 

Sebagaian besar siswa hanya membaca sebagian isi modul dan hal tersebut 

dilakukan pada saat guru menerangkan materi. Berdasarkan data hasil pengisian 

angket yang oleh siswa, sebagian besar siswa mengaku lebih paham penjelasan 

dari guru. Namun, untuk lebih memahami materi siswa harus membaca lagi buku 

biologi yang mereka miliki. Selain itu, data hasil pengisian lembar angket 

menunjukkan bahwa siswa menyukai modul yang mudah dipahami,  

menggunakan tulisan dengan beberapa jenis font sehingga terlihat variatif, 

terdapat banyak gambar pendukung, memiliki tampilan yang menarik, colourful, 

disusun seperti smash book, dan terdapat bentuk pop-up di dalamnya. Guru dan 

siswa setuju untuk menggunakan modul bentuk pop-up dan smash book sebagai 

media pembelajaran materi sistem reproduksi manusia. 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Sugiono (2010) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan  interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan 

gabungan ketiganya. Namun, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan angket. Teknik wawancara dilakukan pada guru 

biologi, sedangkan angket untuk siswa kelas XII IPA 4 dan Kelas XI MIA 3 SMA 

Kesatrian 1 Semarang. Kelas XII IPA 4 dipilih untuk mengisi angket karena pada 

Tahun Ajaran 2013/2014, kelas tersebut memiliki rata-rata nilai kognitif siswa 

pada materi sistem reproduksi manusia sebesar 44,8 (Lampiran 7). Kelas XI MIA 

3 dipilih untuk mengisi angket karena kelas tersebut memiliki rata-rata nilai 

kognitif siswa pada mata pelajaran biologi paling rendah dibanding dengan kelas 
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lain pada UHT 1 Semester Genap yaitu sebesar 39,4 (Lampiran 4). Kedua teknik 

tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran biologi 

terutama materi sistem reproduksi manusia yang dilaksanakan selama ini. 

Informasi yang diperoleh digunakan sebagai data awal untuk menganalisis 

kebutuhan pengembangan modul pada materi sistem reproduksi manusia. Data 

awal yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan menampilkan beberapa data tanggapan siswa dalam 

bentuk persentase (Lampiran 3 dan 6). 

3.3.3 Desain Produk 

Penyusunan modul dilakukan dengan memperhatikan kerangka modul. 

Menurut Daryanto (2013) kerangka modul terdiri atas kata pengantar, daftar isi, 

glosarium, pendahuluan, pembelajaran, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar 

pustaka. Bagian pendahuluan berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar, 

deskripsi, waktu, prasyarat, petunjuk penggunaan modul, tujuan akhir, dan cek 

penguasaan kompetensi inti. 

Modul disusun seperti smash book dan terdapat bentuk pop-up dibagian 

dalam. Modul ini terdiri dari dua bagian yaitu buku dan tempelan. Bagian buku 

merupakan bagian halaman awal hingga halaman akhir yang digunakan untuk 

menempelkan pop-up, hiasan, dan kertas yang berisi gambar ataupun tulisan. 

Bagian buku dicetak pada kertas sertifikat dengan warna penuh disetiap halaman. 

Warna yang dipilih adalah warna-warna cerah yang soft sehingga tidak terlalu 

mencolok. Bagian buku terlebih dahulu dijilid menggunakan spiral sebelum 

dipasang tempelan. Penjilidan menggunakan spiral dilakukan untuk memudahkan 

bentuk pop-up ditempelkan pada bagian buku. Jika digunakan penjilidan biasa, 

bentuk pop-up tidak bisa ditempelkan. 

Bagian kedua adalah tempelan yang terdiri dari pop-up. Bentuk pop-up terlihat 

saat buku dibuka. Bentukan ini hanya ditempelkan dibeberapa halaman modul. 

Pop-up berisi gambar yang terkait dengan materi sistem reproduksi manusia. Dua 

jenis pop-up yang digunakan dalam menyusun modul yaitu pop-up dengan bukaan 

180
o
 untuk setiap gambar penjelas yang mendukung materi dan pop-up dengan 

bukaan 90
o
 yang diletakan dihalaman dua dan tiga. Bagian terpenting dari modul 

ini adalah tulisan yang berisi materi dan juga gambar penjelas. Semua materi 
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dalam bentuk tulisan dicetak langsung pada buku dan menggunakan warna hitam. 

Sedangkan judul materi maupun istilah dicetak dengan menggunakan berbagai 

warna. Ada tiga jenis font yang digunakan dalam tulisan yaitu Arial (Aa Bb Cc 

Dd …), Comic San MS (Aa Bb Cc Dd …), dan Constantia (Aa Bb Cc Dd …). 

Penggunaan tiga jenis font ini dilakukan untuk memberikan variasi pada tulisan. 

Selain itu, pemilihan jenis font digunakan untuk memudahkan siswa membaca 

materi yang disajikan. Gambar penjelas dicetak berwarna. Gambar tersebut ada 

yang dicetak langsung pada bagian buku dan ada pula yang ditempelkan pada 

bentuk pop-up. 

Materi sistem reproduksi manusia terdiri dari beberapa materi pokok yaitu 

struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki dan wanita, proses 

pembentukan sel kelamin, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, kehamilan, 

persalinan, air susu ibu (ASI), keluarga berencana (KB), kelainan/penyakit pada 

sistem reproduksi manusia, dan penyimpangan seksual. Materi pokok tersebut 

disusun sesuai dengan urutan yang terdapat pada silabus. Pada akhir materi pokok 

terdapat evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi. Soal evaluasi yang diberikan berupa teka-teki silang, menjodohkan, dan 

pilihan ganda. Dibagian akhir modul, terdapat soal-soal evaluasi akhir yang terdiri 

atas sepuluh soal pilihan ganda dan lima soal isian benar-salah. Masing-masing 

evaluasi disertai dengan kunci jawaban yang terletak dibagian akhir modul. Hal 

tersebut akan memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri di sekolah maupun 

di rumah. 

3.3.4 Validasi Desain 

Pada tahap ini, dilakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi terhadap 

draf modul berbentuk pop-up dan smash book yang telah disusun. Validasi media 

dilakukan oleh Ir. Tyas Agung Pribadi, M.Sc.St, sedangkan validasi materi 

dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M.S. Menurut Daryanto 

(2013) validasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur apakah 

materi/isi modul masih sesuai (valid) dengan perkembangan kebutuhan dan 

kondisi yang berjalan saat ini.  
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Data hasil penilaian media pembelajaran oleh ahli media dan ahli materi 

kemudian dianalisis menggunakan rumus persentase validitas modul. Menurut 

Sudijono (2008) rumus persentase modul adalah sebagai berikut: 

 

P = 
 

 
 x 100% 

 
Keterangan: 

P = angka persentase validitas modul 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

Kriteria hasil persentase angket 

P > 81,25%  = sangat layak 

62,50% < P ≤ 81,25% = layak 

43,75% < P ≤ 62,50% = cukup layak 

25% < P ≤ 43,75% = kurang layak 

P ≤ 25%  = tidak layak 

 

Modul berbentuk pop-up dan smash book dikatakan valid atau layak apabila 

persentase penilaian oleh validator media maupun materi >62,50%. 

3.3.5 Revisi Desain 

Revisi desain modul berbentuk pop-up dan smash book dilakukan apabila 

persentase penilaian oleh validator media maupun materi ≤62,50% atau persentase 

penilaian >62, 50% namun terdapat pernyataan dengan skor <3. Konten dari 

pernyataan dengan skor <3 dilakukan revisi berdasarkan saran yang diberikan 

oleh validator. Selain itu, revisi tetap dilakukan apabila terdapat saran serta 

masukan dari validator walaupun masing-masing pernyataan memiliki skor ≥3 

dan persentase penilaian >62, 50%.  

3.3.6 Ujicoba Skala Kecil 

Ujicoba skala kecil modul berbentuk pop-up dan smash book dilakukan 

dengan cara meminta sepuluh siswa kelas XI MIA 1 SMA Kesatrian 1 Semarang 

untuk memberikan tanggapan mengenai modul. Pada tahap ini siswa sebagai 

responden akan diberikan kesempatan untuk membaca modul. Setelah modul 

dibaca, siswa diberi angket tanggapan untuk menilai tampilan modul berbentuk 

pop-up dan smash book. 
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Data hasil penilaian tanggapan siswa terhadap media pembelajaran kemudian 

dianalisis menggunakan rumus persentase validitas modul. Menurut Sudijono 

(2008) rumus persentase modul adalah sebagai berikut: 

 

P = 
 

 
 x 100% 

 

Keterangan: 

P = angka persentase validitas modul 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

Kriteria hasil persentase angket 

P > 81,25%  = sangat layak 

62,50% < P ≤ 81,25% = layak 

43,75% < P ≤ 62,50% = cukup layak 

25% < P ≤ 43,75% = kurang layak 

P ≤ 25%  = tidak layak 

 

3.3.7 Revisi Produk 

Revisi pada tahap ini dilakukan apabila terdapat pernyataan dengan persentase 

penilaian ≤62,50%. Revisi dilakukan pada konten pernyataan dengan persentase 

≤62,50%. Selain itu, saran yang ditulis siswa pada bagian kritik dan saran menjadi 

pertimbangan untuk melakukan revisi. 

3.3.8 Ujicoba Skala Besar 

Ujicoba skala besar dilakukan untuk mengetahui keefektivan dan kepraktisan 

modul berbentuk pop-up dan smash book saat digunakan dalam pembelajaran 

materi sistem reproduksi di kelas. Ujicoba tersebut dilakukan di SMA Kesatrian 1 

Semarang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI MIA SMA Kesatrian 1 Semarang. Sedangkan sampel penelitian diambil 

secara purposive sampling yaitu siswa kelas XI MIA 3 dengan jumlah siswa 34. 

Kelas tersebut dipilih sebagai sampel karena memiliki rata-rata nilai hasil belajar 

kognitif siswa pada mata pelajaran biologi terrendah diantara kelas lain pada UHT 

1 Semester Genap. Rata-rata nilai hasil belajara kognitif siswa pada mata 

pelajaran biologi kelas XI MIA 3 adalah 39,4. 
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Untuk menguji efektivitas penggunaan modul berbentuk pop-up dan smash 

book digunakan desain pre-eksperimental dengan pola one group pretest-posttest 

yang ditunjukan pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 3. Pola One Group Pretest-Posttest 

Pada bentuk one group pretest-posttest design terdapat pretest sebelum kelas 

diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, 

karena dapat membandingkan keadaan setelah diberi perlakuan dengan keadaan 

sebelum diberi perlakuan. 

3.3.8.1 Ujicoba dan Analisis Soal Ujicoba 

Sebelum soal digunakan sebagai soal pretest maupun posttest, soal tersebut 

diujicobakan pada siswa. Hasil ujicoba soal kemudian dianalisis untuk menyeleksi 

soal-soal yang layak digunakan sebagai soal pretest maupun posttest. Dalam hal 

ini, soal yang dikatakan layak adalah soal yang dapat mengukur kemampuan 

siswa dalam memahami materi yang diberikan. Analisis soal dilakukan sebagai 

berikut. 

(1) Analisis Validitas Butir Soal 

Arikunto (2013) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Validitas butir soal 

pilihan ganda ditentukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

(Sugiyono 2010) sebagai berikut: 

rxy = 
             

√{          }{          }
 

Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi antara skor butir soal dan skor total 

N = banyaknya subjek 

∑X = jumlah skor butir soal 

O1   X   O2 
Keterangan: 

O1   = nilai pretest 

X    = perlakuan 

O2    = nilai posttest 
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∑Y = jumlah skor total 

∑XY = jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total 

∑X
2 

= jumlah kuadrat skor butir soal 

∑Y
2 

= jumlah kuadrat skor total 

Setelah nilai rxy diketahui, kemudian nilai rxy dibandingkan dengan rtabel product-

moment. Taraf α yang digunakan adalah 0,05 sehingga diperoleh rtabel = 0,273. 

Jika rxy > rtabel maka butir soal dikatakan valid, namun jika rxy < rtabel maka butir 

soal dikatakan tidak valid. 

Hasil Analisis Validitas Soal Ujicoba 

Kriteria Jumlah Soal Nomor Soal 

Valid 20 1 2 6 9 10 14 16 17 19 20 24 25 26 29 32 34 35 41 

46 49 

Tidak Valid 30 3 4 5 7 8 11 12 13 15 18 21 22 23 27 28 30 31 33 

36 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48 50 

Keterangan: hasil analisis validitas soal ujicoba selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 16 

(2) Reliabilitas Soal 

Arikunto (2013) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen 

yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang 

benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

Untuk mencari koefisien reliabilitas menggunakan rumus K-R. 21 sebagai berikut: 

r11 = ( 
 

   
 )(1-  

      

   
 ) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen secara keseluruhan 

k  = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

M  = rata-rata skor total 

Vt = varians total 

Hasil penghitungan r11 kemudian dibandingkan dengan rtabel. Nilai rtabel dengan 

menggunakan taraf α = 0,05 adalah 0,396 (Arikunto 2013). Jika r11 > rtabel maka 
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instrumen tersebut reliabel. Hasil analisis menunjukan bahwa r11 hitung instrumen 

sebesar 0,740. Dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel karena 0,740 > 

0,396. Hasil analisis reliabilitas instrumen secara rinci dapat dilihat pada 

Lampiran 16. 

(3) Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada 

tingkat kemampuan tertentu. Soal dikatakan baik apabila tidak terlalu mudah dan 

tidak pula terlalu sulit. Tingkat kesukaran biasanya dinyatakan dalam dalam 

indeks, dapat dihitung dengan rumus: 

 

P = 
 

  
 

 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Kriteria indeks kesukaran soal menurut Arikunto (2013) adalah sebagai berikut: 

P ≤ 0,30  = soal sukar  

0,30 < P ≤ 0,70 = soal sedang 

P > 0,70  = soal mudah 

 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Jumlah Soal Nomor Soal 

Mudah 11 1 3 8 10 13 26 27 29 32 36 45  

Sedang 18 2 4 9 15 16 18 19 20 21 23 24 30 31 35 37 44 46 48 

Sukar 21 5 6 7 11 12 14 17 22 25 28 33 34 38 39 40 41 42 43 

47 49 50 

Keterangan: hasil analisis tingkat kesukaran butir soal selengkapanya terdapat 

pada Lampiran 16. 

(4) Daya Pembeda 

Rudyatmi dan Rusilowati (2013) menyatakan bahwa daya pembeda soal 

adalah kemampuan suatu soal untuk dapat membedakan antara peserta didik yang 

telah menguasai materi yang ditanyakan dalam soal dan peserta didik yang belum 

menguasai materi yang ditanyakan. Rumus untuk menghitung daya pembeda soal 

adalah: 
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DP = 
  

  
 - 

  

  
 = PA - PB 

 
Keterangan: 

DP = daya pembeda 

BA = banyaknya jawaban benar dari kelas atas 

BB = banyaknya jawaban benar dari kelas bawah 

JA = banyaknya peserta dari kelas atas 

JB = banyaknya peserta dari kelas bawah 

PA = proporsi jawaban benar dari kelas atas 

PB = proporsi jawaban benar dari kelas bawah 

 

Klasifikasi indeks daya pembeda yang dikemukakan Arikunto (2013) adalah: 

  DP <0,00  = sangat jelek (soal dibuang) 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 = jelek (soal dibuang/tidak dipakai) 

0,20 < DP ≤ 0,40 = cukup (soal diterima tapi perlu diperbaiki) 

0,40 < DP ≤ 0,70  = baik (soal diterima baik) 

0,70 < DP ≤ 1,00 = baik sekali (soal diterima sangat baik) 

 

Hasil Analisis Daya Pembeda 

Kriteria Jumlah Soal Nomor Soal 

Sangat Jelek 4 3 5 15 28  

Jelek 24 7 8 10 11 12 13 21 23 27 31 33 34 36 37 38 39 40 

42 43 44 45 47 48 50 

Cukup 9 1 4 14 17 18 22 26 30 49 

Baik 11 6 9 16 19 24 25 29 32 35 41 46  

Sangat Baik 2 2 20  

Keterangan: hasil analisis daya pembeda selengkapanya terdapat pada Lampiran 

16. 

(5) Soal yang Digunakan 

Berdasarkan hasil analisis validitas butir soal, reliabilitas instrumen, tingkat 

kesukaran soal, dan daya pembeda maka soal-soal yang digunakan dalam pretest 

maupun posttest pada ujicoba skala besar adalah soal dengan nomor 1, 2, 6, 9, 10, 

14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 41, 46, dan 49. 

3.3.8.2 Pretest dan Posttest 

Pretest dan posttest dilakukan untuk membandingkan nilai sebelum siswa 

mendapatkan perlakuan dan setelah siswa mendapatkan perlakuan. Perlakuan 

yang dimaksud adalah penggunaan modul berbentuk pop-up dan smash book 
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dalam pembelajaran. Dengan kata lain, pretest dan posttest dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Untuk mengetahui 

signifikansi peningkatan hasil belajar siswa (pretest dan posttest) dilakukan 

dengan pengujian N-gain menurut Hake (1998), dengan rumus sebagai berikut: 

 

N-gain = 
         

          
 

 
Keterangan: 

Spos    = skor posttest 

Spre    = skor pretest 

Smaks = skor maksimal 

Kriteria nilai N-gain: 

N-gain ≥ 0,7  = tinggi 

0,3 ≤ N-gain < 0,7 = sedang 

N-gain < 0,3  = rendah 

Peningkatan hasil belajar kognitif siswa dari pretest dan posttest digunakan 

sebagai salah satu indikator keefektivan penggunaan modul dalam pembelajaran. 

Modul dikatakan efektif apabila peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan 

rumus N-gain, minimal 80% siswa mencapai kriteria sedang (0,3 ≤ N-gain < 0,7) 

sampai kriteria tinggi (N-gain ≥ 0,7) dan minimal 80% siswa mendapatkan nilai 

posttest materi sistem reproduksi manusia ≥75. 

3.3.8.3 Tanggapan Siswa  terhadap Penggunaan Modul 

Setelah siswa menggunakan modul berbentuk pop-up dan smash book dalam 

pembelajaran materi sistem reproduksi manusia di kelas, siswa diberikan 

kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap penggunaan modul. Data dari 

hasil pengisian lembar angket tanggapan penggunaan modul oleh siswa, dianalisis 

menggunakan rumus peresentase. Rumus persentase menurut Sudijono (2008) 

adalah sebagai berikut: 

 

P = 
 

 
 x 100% 
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Keterangan: 

P = angka persentase validitas modul 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

Kriteria hasil persentase angket untuk menilai keefektivan modul 

P > 81,25%  = sangat efektif 

62,50% < P ≤ 81,25% = efektif 

43,75% < P ≤ 62,50% = cukup efektif 

25% < P ≤ 43,75% = kurang efektif 

P ≤ 25%  = tidak efektif 

 

Hasil tanggapan siswa digunakan untuk mendukung penilaian keefektivan modul. 

Modul dikatakan efektif apabila persentase tanggapan siswa setelah menggunakan 

modul sebesar >62,50%. 

3.3.8.4 Tanggapan Guru terhadap Penggunaan Modul 

Setelah guru menggunakan modul berbentuk pop-up dan smash book dalam 

pembelajaran materi sistem reproduksi manusia di kelas, guru diberikan 

kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap penggunaan modul. Data dari 

hasil pengisian lembar angket tanggapan penggunaan modul oleh guru, dianalisis 

menggunakan rumus peresentase. Rumus persentase menurut Sudijono (2008) 

adalah sebagai berikut: 

 

P = 
 

 
 x 100% 

 

Keterangan: 

P = angka persentase validitas modul 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

Kriteria hasil persentase angket untuk menilai kepraktisan modul 

P > 81,25%  = sangat praktis 

62,50% < P ≤ 81,25% = praktis 

43,75% < P ≤ 62,50% = cukup praktis 

25% < P ≤ 43,75% = kurang praktis 

P ≤ 25%  = tidak praktis 
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Tanggapan guru digunakan untuk menilai kepraktisan modul. Modul dikatakan 

praktis digunakan dalam pembelajaran di kelas apabila rata-rata persentase 

penilaian yang diberikan oleh guru >62,50%. 

3.3.9 Produk Final 

Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah modul berbentuk pop-

up dan smash book yang layak, praktis dan efektif digunakan dalam pembelajaran 

materi sistem reproduksi manusia. Produk tersebut telah direvisi sebanyak dua 

kali berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh validator media, validator materi, 

dan data hasil pengisian angket siswa kelas XI MIA 1. Modul berbentuk pop-up 

dan smash book belum diproduksi secara masal, karena hanya sampai pada tahap 

ujicoba pemakaian. 

3.4  Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

(1) Lembar wawancara guru biologi kelas XI MIA untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran biologi pada kondisi sebelum pengembangan. 

(2) Lembar angket siswa kelas XII IPA 4 untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran biologi materi sistem reproduksi manusia sebelum dilakukan 

pengembangan. 

(3) Lembar angket siswa kelas XI MIA 3 untuk mengetahui kebutuhan akan 

pengembangan modul. 

(4) Lembar penilaian ahli media untuk mengetahui kekurangan yang ada pada 

desain modul yang dikembangkan. 

(5) Lembar penilaian ahli materi untuk mengetahui kekurangan dalam hal materi 

yang ada pada modul yang dikembangkan. 

(6) Lembar angket tanggapan siswa kelas XI MIA 1 terhadap modul berbentuk 

pop-up dan smash book  pada ujicoba skala kecil. 

(7) Lembar angkat tanggapan siswa kelas XI MIA 3 terhadap modul berbentuk 

pop-up dan smash book setelah dilakukan ujicoba skala besar. 

(8) Lembar angket kepraktisan tanggapan guru terhadap modul berbentuk pop-up 

dan smash book setelah dilakukan ujicoba skala besar. 

(9) Soal pre-test dan post-test untuk siswa kelas XI MIA 3 pada ujicoba skala 

besar. 
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3.5  Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

(1) siswa kelas XI MIA 1 SMA Kesatrian 1 Semarang 

(2) siswa kelas XII IPA 4 SMA Kesatrian 1 Semarang 

(3) siswa kelas XI MIA 3 SMA Kesatrian 1 Semarang 

(4) guru mata pelajaran biologi kelas XI IPA SMA Kesatrian 1 Semarang 

(5) pakar media 

(6) pakar materi 

3.5.2 Jenis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

(1) data kualitatif, meliputi hasil validasi modul oleh ahli media, ahli materi, serta 

tanggapan siswa dan guru setelah pembelajaran materi sistem reproduksi 

manusia menggunakan modul berbentuk pop-up dan smash book. 

(2) data kuantitatif, meliputi data hasil belajar siswa (pretest dan posttest). 

3.5.3 Cara Pengambilan Data 

(1) studi pendahuluan pada siswa kelas XII IPA 4 terhadap pelaksanaan 

pembelajaran biologi materi sistem reproduksi manusia pada tahun 

sebelumnya diperoleh dari lembar angket. 

(2) data tanggapan siswa kelas XI MIA 3 terhadap kebutuhan pengembangan 

modul diperoleh dari lembar angket. 

(3) data pendapat guru biologi kelas XI terhadap kebutuhan pengembangan modul 

diperoleh dari lembar angket. 

(4) data validasi kelayakan pakar media diperoleh dari lembar angket. 

(5) data validasi kelayakan pakar materi diperoleh dari lembar angket. 

(6) data tanggapan siswa kelas XI MIA 1 pada ujicoba skala kecil diperoleh dari 

lembar angket. 

(7) data tanggapan siswa kelas XI MIA 3 terhadap penggunaan modul pada materi 

sistem reproduksi manusia setelah ujicoba skala besar diperoleh dari lembar 

angket. 

(8) data tanggapan guru biologi kelas XI terhadap penggunaan modul pada materi 

sistem reproduksi manusia diperoleh dari lembar angket.  
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(9) data hasil belajar siswa diperoleh dari test. 

3.5.4 Indikator 

Modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem reproduksi manusia 

dikatakan layak, efektif, dan praktis digunakan dalam pembelajaran apabila: 

(1) Hasil penilaian pakar media dan materi minimal dalam kriteria layak 

(>62,50%)  

(2) Peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan rumus N-gain, minimal 80% 

siswa mencapai kriteria sedang (0,3≤ N-gain <0,7) sampai kriteria tinggi (N-

gain ≥ 0,7). 

(3) Minimal 80% siswa mendapatkan nilai posttest materi sistem reproduksi 

manusia ≥75. 

(4) Hasil tanggapan siswa terhadap penggunaan modul minimal dalam kriteria 

efektif (>62,50%) 

(5) Hasil tanggapan guru terhadap kepraktisan penggunaan modul minimal dalam 

kriteria praktis (>62,50%). 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpilkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

(1) Modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem reproduksi manusia 

yang dikembangkan, layak digunakan dalam pembelajaran menurut penilaian 

pakar dengan persentase penilaian oleh ahli media sebesar 95,94% dan ahli 

materi sebesar 97,50%. 

(2) Modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem reproduksi manusia 

menurut penilaian guru mata pelajaran biologi di SMA Kesatrian 1 Semarang 

praktis digunakan dalam pembelajaran dengan persentase penilaian sebesar 

98,82%. 

(3) Modul berbentuk pop-up dan smash book materi sistem reproduksi manusia 

terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran di SMA Kesatrian 1 Semarang 

terlihat dari persentase jumlah siswa yang berada dalam kriteria N-Gain 

sedang sampai tinggi sebesar 96,34%,  siswa dengan nilai posttest mencapai 

KKM sebesar 85,19%, dan penilaian oleh siswa sebesar 87,80%. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. 

(1) Sebaiknya saat siswa mengerjakan soal ujicoba dan soal pretest guru tidak 

mengatakan bahwa soal-soal yang dikerjakan oleh siswa tidak masuk dalam 

penilaian, agar siswa tetap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal. 

(2) Penjilidan modul lebih baik menggunakan spiral yang terbuat dari plastik 

dengan ukuran yang lebih besar atau spiral dari bahan besi agar modul tidak 

mudah rusak karena penambahan bentuk pop-up menambah ketebalan modul 

terutama dibagian dekat penjilidan. 
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HASIL REKAPITULASI LEMBAR ANGKET BUTIR SOAL A PADA 

OBSERVASI AWAL SISWA KELAS XI MIA 3 SMA KSATRIAN 1 

SEMARANG 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Persentase 

(%) 

1. Menurut saya mata 

pelajaran biologi itu… 

menyenangkan 40 

membosankan 30 

biasa saja 30 

2.  Dalam mempelajari mata 

pelajaran biologi saya 

merasa… 

mudah 10 

sulit 15 

biasa saja 75 

3. Selama mempelajari mata 

pelajaran biologi di kelas, 

saya… 

pernah menggunakan modul sebagai 

media pembelajaran 
100 

tidak pernah menggunakan modul 

sebagai media pembelajaran 
0 

4. Ketika saya menggunakan 

modul sebagai sumber 

belajar, saya… 

membaca seluruh isi modul 15 

membaca sebagian isi modul 
85 

5. Ketika guru 

menyampaikan materi di 

kelas, saya… 

terlebih dahulu membaca materi di 

rumah 
15 

membaca materi saat guru menerangkan 65 

tidak membaca materi hanya 

mendengarkan penjelasan guru 
20 

6. Saya… tahu dan pernah melihat bentuk pop-up 65 

tahu dan belum pernah melihat bentuk 

pop-up 
20 

tidak tahu bentuk pop-up 15 

7. Saya… tahu dan pernah melihat bentuk smash 

book 
40 

tahu dan belum pernah melihat smash 

book 
30 

tidak tahu smash book 30 

8. Menurut saya pop-up dan 

smash book adalah… 

 

buku yang memiliki tampilan menarik 90 

buku yang kekanakan 0 

biasa saja 10 

9. Saya… tertarik untuk menggunkan modul yang 

memiliki bentuk pop-up dan smash book 

untuk belajar biologi 

80 

tidak tertarik menggunakan modul yang 

memiliki bentuk pop-up dan smash book 

untuk belajar biologi 

20 

 

HASIL REKAPITULASI LEMBAR ANGKET BUTIR SOAL B PADA 

OBSERVASI AWAL SISWA KELAS XI MIA 3 SMA KSATRIAN 1 

SEMARANG 

Lampiran 3 
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No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 
Persentase 

(%) 

1. Apa saja metode 

pembelajaran yang sering 

digunakan guru dalam 

pembelajaran biologi di 

dalam kelas? 

ceramah 75 

diskusi-presentasi kelompok 25 

permainan 0 

demonstrasi 10 

eksperimental/percobaan 40 

lainnya (tuliskan) 0 

2.  Metode pembelajaran 

seperti apa yang saudara/i 

inginkan untuk digunakan 

dalam pembelajaran 

biologi? 

ceramah 15 

diskusi-presentasi kelompok 15 

permainan 30 

demonstrasi 5 

eksperimental/percobaan 65 

lainnya (tuliskan) 0 

3. Apa saja media 

pembelajaran yang sering 

digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran biologi? 

buku paket  80 

slide presentasi 5 

video 20 

modul 55 

alat peraga 15 

LKS 35 

lainnya (tuliskan)…. 0 

4. Apa saja media 

pembelajaran yang 

saudara/i inginkan untuk 

digunakan dalam 

pembelajaran? 

buku paket  20 

slide presentasi 15 

video 75 

modul 20 

alat peraga 55 

LKS 10 

lainnya (tuliskan)…. 0 

5. Menurut saya, modul 

adalah media pembelajaran 

yang… 

terlalu banyak tulisan 30 

membosankan 50 

mudah dipahami 5 

ringkas dan jelas 25 

6. Saya akan menyukai 

modul apabila… 

penjelasannya singkat dan jelas 80 

terdapat sedikit gambar pendukung 0 

terdapat banyak gambar pendukung 70 

memiliki tampilan yang menarik 35 

kalimatnya mudah dipahami 60 

tulisannya menggunakan satu font 

standar 
0 

tulisannya menggunakan beberapa jenis 

font sehingga terlihat variatif 
5 

colourful 60 

terdapat bentuk pop-up di dalamnya 50 

disusun seperti smash book 50 

modul disusun seperti layaknya buku 

paket 
5 
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DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN BIOLOGI UHT 1 SEMESTER 2 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

KELAS XI MIA 3 

 

No. Nama Nilai 

1 A3-01 45.71 

2 A3-02 34.29 

3 A3-03 25.71 

4 A3-04 40.00 

5 A3-05 65.71 

6 A3-06 22.86 

7 A3-07 34.29 

8 A3-09 45.71 

9 A3-10 34.29 

10 A3-11 28.57 

11 A3-12 5.71 

12 A3-13 48.57 

13 A3-14 37.14 

14 A3-15 31.43 

15 A3-17 25.71 

16 A3-18 34.29 

17 A3-19 34.29 

18 A3-20 37.14 

19 A3-21 48.57 

20 A3-22 60.00 

21 A3-23 51.43 

22 A3-24 54.29 

23 A3-25 14.29 

24 A3-26 37.14 

25 A3-27 57.14 

26 A3-28 71.43 

27 A3-30 77.14 

28 A3-31 28.57 

29 A3-32 22.86 

30 A3-33 31.43 

31 A3-34 34.29 

Jumlah 1220 

Nilai Tertinggi 77.14 

Rata-Rata 39.35484 

 

  Keterangan: Jumlah siswa kelas XI MIA 3 yaitu 34 siswa. Tiga siswa dengan kode A3-08, 

A3-16, dan A3-29 tidak memiliki nilai UHT 1 sehingga yang tertulis hanya 

31 siswa. 
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HASIL REKAPITULASI LEMBAR ANGKET BUTIR SOAL A PADA 

OBSERVASI AWAL SISWA KELAS XII IPA 4 SMA KSATRIAN 1 

SEMARANG 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Persentase 

(%) 

1. Menurut saya mata 

pelajaran biologi itu… 

menyenangkan 60 

Membosankan 0 

biasa saja 40 

2.  Dalam mempelajari mata 

pelajaran biologi saya 

merasa… 

Mudah 35 

Sulit 25 

biasa saja 40 

3. Menurut saya materi 

sistem reproduksi manusia 

itu… 

mudah dipahami 55 

sulit dipahami 10 

biasa saja 35 

4. Penjelasan guru mengenai 

materi sistem reproduksi 

manusia… 

dapat langsung saya pahami dengan baik 10 

dapat saya pahami, namun dengan 

mempelajarinya lagi 
90 

sulit saya pahami 0 

5. Dalam mempelajari materi 

sistem reproduksi manusia, 

saya… 

lebih paham penjelasan dari guru 75 

lebih paham dengan membaca buku 20 

lebih paham dari penjelasan teman 5 

6. Dalam menjelaskan materi 

sistem reproduksi manusia, 

guru menjelaskan materi… 

persis seperti yang ada di buku 10 

dari sumber lain yang intinya sama 

dengan yang ada di buku 
65 

tertentu/sebagian dari yang ada di buku 25 

7. Selama mempelajari mata 

pelajaran biologi di kelas, 

saya… 

pernah menggunakan modul sebagai 

media pembelajaran 
100 

tidak pernah menggunakan modul sebagai 

media pembelajaran 
0 

8. Ketika saya menggunakan 

modul sebagai sumber 

belajar, saya… 

membaca seluruh isi modul 25 

membaca sebagian isi modul 
75 

9. Ketika guru 

menyampaikan materi di 

kelas, saya… 

terlebih dahulu membaca materi di rumah 5 

membaca materi saat guru menerangkan 90 

tidak membaca materi hanya 

mendengarkan penjelasan guru 
5 

10. Saya… tahu dan pernah melihat bentuk pop-up 20 

tahu dan belum pernah melihat bentuk 

pop-up 
30 

tidak tahu bentuk pop-up 50 

11. Saya… tahu dan pernah melihat bentuk smash 

book 
10 

tahu dan belum pernah melihat smash 

book 
15 

tidak tahu smash book 75 

12. Menurut saya pop-up dan buku yang memiliki tampilan menarik 50 

Lampiran 6 
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smash book adalah… 

 

buku yang kekanakan 10 

biasa saja 40 

13. Saya… tertarik untuk menggunkan modul yang 

memiliki bentuk pop-up dan smash book 

untuk belajar biologi 

85 

tidak tertarik menggunakan modul yang 

memiliki bentuk pop-up dan smash book 

untuk belajar biologi 

15 
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HASIL REKAPITULASI LEMBAR ANGKET BUTIR SOAL B PADA 

OBSERVASI AWAL SISWA KELAS XII IPA 4 SMA KSATRIAN 1 

SEMARANG 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 
Persentase 

(%) 

1. Apa saja metode 

pembelajaran yang sering 

digunakan guru dalam 

pembelajaran biologi di 

dalam kelas? 

Ceramah 50 

diskusi-presentasi kelompok 15 

Permainan 0 

Demonstrasi 10 

eksperimental/percobaan 75 

lainnya (tuliskan) 0 

2.  Metode pembelajaran 

seperti apa yang saudara/i 

inginkan untuk digunakan 

dalam pembelajaran 

biologi? 

Ceramah 10 

diskusi-presentasi kelompok 25 

Permainan 25 

Demonstrasi 15 

eksperimental/percobaan 80 

lainnya (tuliskan) 0 

3. Apa saja media 

pembelajaran yang sering 

digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran biologi? 

buku paket  75 

slide presentasi 25 

Video 40 

Modul 50 

alat peraga 25 

LKS 40 

lainnya (tuliskan)…. 0 

4. Apa saja media 

pembelajaran yang 

saudara/i inginkan untuk 

digunakan dalam 

pembelajaran? 

buku paket  35 

slide presentasi 35 

Video 30 

Modul 25 

alat peraga 35 

LKS 25 

lainnya (tuliskan)…. 0 

5. Menurut saya, modul 

adalah media pembelajaran 

yang… 

terlalu banyak tulisan 25 

Membosankan 10 

mudah dipahami 35 

ringkas dan jelas 35 

6. Saya akan menyukai 

modul apabila… 

penjelasannya singkat dan jelas 75 

terdapat sedikit gambar pendukung 0 

terdapat banyak gambar pendukung 50 

memiliki tampilan yang menarik 45 

kalimatnya mudah dipahami 70 

tulisannya menggunakan satu font 

standar 
10 

tulisannya menggunakan beberapa jenis 

font sehingga terlihat variatif 
15 

Colourful 35 

terdapat bentuk pop-up di dalamnya 40 
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disusun seperti smash book 40 

modul disusun seperti layaknya buku 

paket 
15 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 

MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA TAHUN AJARAN 2013/2014  

KELAS XI IPA 4 

No. NIS Nama Nilai 

1 18471 A4-01 
40 

2 18443 A4-02 28 

3 18217 A4-03 38 

4 18275 A4-04 43 

5 18303 A4-05 35 

6 18221 A4-06 45 

7 18395 A4-07 70 

8 18307 A4-08 45 

9 18367 A4-09 63 

10 18255 A4-10 45 

11 18258 A4-11 53 

12 18313 A4-12 63 

13 18343 A4-13 68 

14 18195 A4-14 40 

15 18288 A4-15 43 

16 18349 A4-16 40 

17 18265 A4-17 40 

18 18432 A4-18 35 

19 18352 A4-19 30 

20 18205 A4-20 38 

21 18379 A4-21 38 

22 18434 A4-22 18 

23 18380 A4-23 40 

24 18382 A4-24 88 

25 18358 A4-25 63 

26 18410 A4-26 35 

27 18490 A4-27 43 

28 18324 A4-28 35 

29 18209 A4-29 43 

30 18214 A4-30 38 

Jumlah 1343 

Nilai Tertinggi 88.0 

Rata-rata 44.8 
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REKAPITULASI PENILAIAN AHLI MEDIA 

No. Butir Penilaian 

Skor 

yang 

Diperoleh 

Skor 

Maksimal 

1. 

Konsistensi sistematika sajian dalam bab 

Deskripsi: sistematika penyajian taat asas dan runtut, 

memiliki pendahuluan isi dan penutup 

4 4 

2. 

Koherensi 

Deskripsi: penyajian materi dalam satu paragraf 

menunjukkan kesatuan pikiran 

4 4 

3. 

Kelogisan penyajian dan keruntutan konsep 

Deskripsi: penyajian sesuai alur berpikir induktif atau 

deduktif 

4 4 

4. Keseimbangan substansi antarbab/subbab 4 4 

5. Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi 4 4 

6. 
Advance organizer (pembangkit motivasi belajar) pada 

awal bab 
4 4 

7. 
Adanya contoh-contoh soal latihan pada setiap subbab 

dan ada soal latihan pada setiap akhir bab 
4 4 

8. 
Adanya rujukan atau sumber acuan untuk teks, tabel, 

gambar dan lampiran 
4 4 

9. 
Ketepatan penomoran dan penamaan tabel, gambar dan 

lampiran 
4 4 

10. Keterlibatan aktif siswa dan berpusat pada siswa 3 4 

11. 
Menciptakan komunikasi interaktif dan memunculkan 

umpan balik untuk evaluasi diri 
4 4 

12. Mengembangkan keterampilan proses  3 4 

13. Memperhatikan aspek keselamatan kerja  3 4 

14. Menunjukan adanya variasi dalam penyajian 4 4 

15. Mengupayakan keterpaduan dalam pembelajaran 4 4 

16. 

Kata pengantar 

Deskripsi: ada uraian isi buku dan cara penggunaan 

diawal buku 

3 4 

17. 

Pendahuluan 

Deskripsi: memberikan gambaran mengenai ruang 

lingkup setiap bab dan bagaimana mempelajarinya 

4 4 

18. 

Daftar isi 

Deskripsi: memuat judul bab dan subbab, daftar tabel 

dan gambar 

4 4 

19. 

Daftar pustaka 

Deskripsi: daftar referensi yang digunakan disusun 

sesuai dengan kaidah yang berlaku 

4 4 

20. Rangkuman dan peta konsep 4 4 

21. 

Evaluasi 

Deskripsi: pemberian latihan soal yang dibahas setiap 

bab 

4 4 

Lampiran 9 
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22. 

Ilustrasi yang mendukung pesan 

Deskripsi: terdapat gambar, ilustrasi, atau kalimat kunci 

yang memudahkan siswa memahami butir-butir penting 

yang disajikan dalam setiap bab 

4 4 

23. 
Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir 

siswa 
3 4 

24. 
Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial-

emosional siswa 
3 4 

25. Keterpahaman siswa terhadap pesan 4 4 

26. Kesesuaian ilustrasi dengan substansi pesan 4 4 

27. Kemampuan memotivasi siswa untuk  merespon pesan  4 4 

28. Kemampuan mendorong siswa untuk berpikir kritis 4 4 

29. Ketepatan struktur kalimat 4 4 

30. Kebakuan istilah 4 4 

31. Keteraturan antar subbab/alinea/kalimat 4 4 

32. Keutuhan makna dalam subba/alinea 4 4 

33. Ketetapan tatabahasa 4 4 

34. Ketetapan ejaan 4 4 

35. Konsistensi penggunaan istilah 4 4 

36. Konsistensi penggunaan simbol/lambang 4 4 

37. Ketetapan penulisan nama ilmiah/asing 4 4 

Jumlah Skor 142 148 

P = 
 

 
 x 100% 

P = 
   

   
 x 100% 

P = 0,9594 x 100% 

P = 95,94% 

 

  

Kriteria hasil persentase angket 

P > 81,25%   = sangat layak 

62,50% < P ≤ 81,25% = layak 

43,75% < P ≤ 62,50% = cukup layak 

25% < P ≤ 43,75%  = kurang layak 

P ≤ 25%   = tidak layak 
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REKAPITULASI PENILAIAN AHLI MATERI 

No. Butir Penilaian 

Skor 

yang 

Diperoleh 

Skor 

Maksimal 

1. 

Ajakan untuk menghayati agama yang dianutnya 

Deskripsi: uraian, contoh dan latihan yang disajikan 

dapat membuka wawasan siswa untuk mengenal materi 

biologi yang dipelajari dan membangkitkan rasa syukur 

siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajakan untuk 

menghayati agama harus tersurat dalam buku, misalnya 

pada akhir bab atau bagian tertentu berupa refleksi atau 

penugasan. 

4 4 

2. Ajakan untuk mengamalkan agama yang dianutnya 4 4 

3. 
Kejujuran, rasa ingin tahu, objektif, teliti cermat, tekun, 

kritis, kreatif dan inovatif 
4 4 

4. 
Kecakapan hidup bermasyarakat (gotong royong, 

toleransi, bertanggung jawab, terbuka) 
4 4 

5. 
Kecakapan berinteraksi dengan alam (mencintai dan 

menjaga lingkungan) 
4 4 

6. 

Keluasan materi 

Deskripsi: materi mencerminkan jabaran substansi pada 

KI 3 dan KD nya, keluasan materi dalam batasan wajar 

bagi siswa  

4 4 

7. 

Kedalaman materi 

Deskripsi: materi mencakup pengenalan konsep sampai 

dengan interaksi antar konsep sesuai yang diamanatkan 

oleh KI 3 dan KD nya 

4 4 

8. 

Akurasi fakta 

Deskripsi: fakta sesuai dengan kenyataan dan efisien 

untuk meningkatkan pemahaman siswa 

4 4 

9. 

Akurasi konsep/hukum/teori 

Deskripsi: konsep/hukum/teori yang tersaji tidak 

menimbulkan banyak tafsir dan sesuai dengan definisi 

yang berlaku dalam bidang Biologi secara benar 

4 4 

10. 
Akurasi prosedur/metode 

Deskripsi: prosedur disajikan secara runtut dan benar 
4 4 

11. 

Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Deskripsi: materi up to date sesuai dengan 

perkembangan keilmuan biologi terkini. Uraian, contoh, 

dan latihan mendorong siswa memperoleh informasi dari 

berbagai sumber yang sesuai 

4 4 

12. 

Keterkinian/ketermasaan fitur (contoh-contoh) 

Deskripsi: relevan, menarik, mencerminkan peristiwa, 

kejadian, kondisi up to date 

4 4 

13. 

Menyajikan contoh-contoh konkret dari lingkungan 

lokal/nasional/regional/internasional 

Deskripsi: uraian, contoh, latihan berasal dari 

3 4 

Lampiran 11 



 89 

 

lingkungan terdekat siswa di Indonesia atau Asia 

Tenggara dan dunia. Memberikan apresiasi terhadap 

pakar penemu/perintis dalam perkembangan 4ilmu 

biologi yang memuat foto dan hasil temuannya 

14. 

Materi yang disajikan merupakan karya orisinil (bukan 

hasil plagiat) 

Deskripsi: bagian bagian yang bukan karya penulis harus 

dikutip atau dirujuk dengan menggunakan kaidah 

pengutipan yang sesuai dengan ketentuan keilmuan 

4 4 

15. 

Menggunakan kekayaan potensi keanekaragaman hayati 

Indonesia 

Deskripsi: uraian, gambar, dan lain-lain dapat membuka 

wawasan siswa mengenal keanekaragaman hayati, 

menggali potensi dan memelihara kelstarian SDA 

Indonesia 

4 4 

16. Tidak menimbulkan masalah SARA 4 4 

17. Tidak diskriminasi gender 4 4 

18. 
Mengamati, menanya, mencoba, melalui kegiatan 

praktikum atau proyek 
3 4 

19. Menalar/mengasosiasikan data-data hasil pengamatan 4 4 

20. 
Menyajikan/mengkomunikasikan hasil 

pengamatan/praktikum/proyek 
4 4 

Jumlah Skor 78 80 

P = 
 

 
 x 100% 

P = 
  

  
 x 100% 

P = 0,975 x 100% 

P = 97,5% 

 

  

Kriteria hasil persentase angket 

P > 81,25%   = sangat layak 

62,50% < P ≤ 81,25% = layak 

43,75% < P ≤ 62,50% = cukup layak 

25% < P ≤ 43,75%  = kurang layak 

P ≤ 25%   = tidak layak 
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SOAL UJICOBA  

MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA 

Petunjuk: jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu pilihan 

jawaban yang paling tepat  diantara a/b/c/d/e! 

1. Proses perkembangbiakan untuk menghasilkan organisme (keturunan) baru 

dari induknya disebut… 

a. ovulasi  b. menstruasi c. fertilisasi d.ejakulasi e. reproduksi 

2. Perhatikan gambar berikut! 

Gambar tersebut menunjukan terjadinya 

proses… 

a. fertilisasi 

b. ovulasi 

c. menstruasi 

d. ejakulasi 

e. implantasi 

3. Organ reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron 

adalah… 

a. skrotum b. testis      c. vas deferens  d. epididimis      e. penis 

4. Berikut ini adalah organ reproduksi pria: 

1. Uretra   3. Vas deferens  5. Duktus ejakulasi 

2. Testis   4. Epididimis  

Urutan organ yang dilalui sperma untuk sampai di luar adalah… 

a. 1-5-3-4-2 b. 1-5-4-3-2 c. 2-4-3-5-1 d. 2-3-4-5-1 e. 2-4-5-3-1 

5. Saluran reproduksi pria yang berfungsi untuk memasakkan sperma hingga 

menjadi matang adalah… 

a. testis b. skrotum c. epididimis d. uretra e. vas deferens 

6. Berikut ini merupakan hormon-hormon dalam sistem reproduksi manusia: 

1. estrogen  3. FSH   5. LH 

2. testosteron  4. progesteron 

Hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria adalah… 

a. 1,3,4,5  b. 1, dan 4 c. 2 d. 2, 3,5 e. 3 dan 5 

Lampiran 12 



 91 

 

7. Pada akhir proses spermatogenesis, satu sel induk (spermatogonium) 

menghasilkan… 

a. 2 spermatid  

b. 2 spermatozoa haploid 

c. 2 spermatozoa diploid 

d. 4 spermatozoa diploid 

e. 4 spermatozoa haploid 

Perhatikan gambar berikut untuk mengerjakan soal nomor 8,9, dan 10! 

 

8. Organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan ovum 

ditunjukkan oleh nomor… 

a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  e. 5 

9. Fertilisasi terjadi pada organ yang ditunjukan oleh nomor… 

a. 2  b. 3  c. 4  d. 5  e. 6 

10. Organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan 

berkembangnya janin ditunjukkan oleh nomor… 

a. 1  b. 3  c. 4  d. 6  e. 7 

11. Pada akhir proses oogenesis, satu sel induk (oogonium) menghasilkan… 

a. 4 ovum haploid 

b. 3 ovum diploid 

c. 3 ovum haploid 

d. 1 ovum haploid 

e. 1 ovum diploid 

12. Ovulasi merupakan peristiwa.. 

a. pembentukan ovum di dalam ovarium 

b. pembuahan ovum oleh sperma 
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c. pembentukan sel sperma di dalam testis 

d. luruhnya dinding endometrium 

e. lepasnya ovum dari ovarium 

13. Dibawah ini merupakan fase-fase dalam menstruasi, kecuali… 

a. Fase ovulasi  d. Fase pascaovulasi 

b. Fase praovulasi e. Fase fertilisasi 

c. Fase menstruasi 

14. Berikut ini adalah hormon-hormon dalam sistem reproduksi manusia: 

1. Estrogen  3. FSH   5. LH 

2. Testosteron  4. Progesteron 

Hormon yang berperan dalam proses menstruasi adalah.. 

a. 1 dan 4  b. 3 dan 5 c. 1,2, dan 4 d. 1,3,4,5 e. 1,2,4,5 

15. Urutan yang benar hasil fertilisasi hingga menjadi janin adalah… 

a. zigot-morula-blastula-gastrula-embrio 

b. zigot-morula-gastrula-blastula-embrio 

c. zigot-embrio-morula-blastula-gastrula 

d. embrio-zigot-morula-blastula-gastrula 

e. morula-blastula-gastrula-zigot-embrio 

16. Lapisan pelindung pada ovum yang terletak paling luar adalah… 

a. membran plasma  d. membran nukleus 

b. zona palusida   e. nukleus 

c. korona radiata 

17. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai amnion, kecuali.. 

a. membran yang membatasi ruang amnion yang di dalamnya terdapat 

embrio 

b. terletak di sebelah luar korion 

c. terletak di sebelah dalam korion 

d. menghasilkan getah ketuban 

e. menjaga embrio agar tahan terhadap goncangan 

18. Hormon yang dapat digunakan sebagai alat tes kehamilan karena terdapat 

pada urin wanita hamil adalah…. 

a. progesteron  d. relaksin 
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b. HCG   e. estrogen 

c. prolaktin 

19. Di bawah ini  pernyataan yang salah mengenai ASI adalah… 

a. ASI yang pertama kali keluar berwarna kuning dan encer 

b. pengeluaran ASI dirangsang oleh hormon prolaktin 

c. ASI keluar sejak awal masa kehamilan 

d. ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi 

e. ASI meningkatkan kecerdasan bayi 

20. Usaha untuk mencegah kehamilan yang dilakukan pada organ reproduksi 

wanita dan berlaku secara permanen adalah… 

a. tubektomi b. vasektomi c. IUD  d. pil KB e. diafragma 

21. Usaha untuk mencegah kehamilan yang dilakukan pada organ reproduksi pria 

dan berlaku secara permanen adalah… 

a. kondom b. spermisida  c. vasektomi  d. pil KB e. tubektomi 

22. Dibawah ini merupakan alat/usaha untuk mencegah kehamilan: 

1. Vasektomi  5. IUD 

2. Tubektomi  6. spermisida 

3. Pil KB   7. diafragma 

4. Kondom 

Alat/usaha yang digunakan oleh pria untuk mencegah kehamilan adalah… 

a. 3 dan 4  b. 4 dan 7 c. 4 dan 6 d. 1 dan 6 e. 1 dan 4 

23. Dibawah ini merupakan kelainan pada sistem reproduksi manusia yang 

disebabkan oleh bakteri adalah… 

a. epididimitis, AIDS, gonore 

b. gonore, sipilis, herpes genitalis 

c. orkitis, AIDS, gonore 

d. vulvovaginitis, gonore, sifilis 

e. herpes genetalis, condiloma accuminata, AIDS 

24. Jenis penyimpangan seksual dimana pelaku akan memperoleh kenikmatan 

dengan cara memperlihatkan organ seksualnya kepada orang lain disebut… 

a. ekshibisionisme   b. sadomasokis c. voyeurism d. pedophilia e. 

bestially 
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25. Jenis penyimpangan seksual dimana hubungan intim dilakukan sesama 

anggota keluarga seperti anak dengan ayah atau ibu, paman dengan 

keponakan, antara sepupu atau antara saudara dengan saudara disebut… 

a. bestially b. incest    c. necrophilia   d. ekshibisionisme      e. 

pedophilia 

26. Berikut ini merupakan organ-organ reproduksi manusia: 

1. testis  3. oviduk  5. uretra 

2. vagina  4. uterus  6. epididimis 

Organ-organ reproduksi pada pria adalah.. 

a. 1,3,5 b. 1,5,6 c. 2,3,4  d. 2,3,6 e. 1,4,5 

27. Ketika ovum telah dikeluarkan dari ovarium dan tidak ada sperma yang 

membuahi maka terjadi proses… 

a. ovulasi  b. fertilisasi c. implantasi d. menstruasi e. ejakulasi 

28. Kondisi berikut yang memungkinkan untuk terjadinya kehamilan adalah… 

a. ketika sperma berada di oviduk saat minggu ketiga setelah menstruasi 

b. ketika sperma berada di oviduk saat minggu pertama setelah menstruasi 

c. ketika sperma berada di oviduk saat terjadinya ovulasi 

d. ketika sperma dan ovum berada di uterus 

e. ketika ada sperma saat menstruasi 

29. Berikut ini pernyataan yang benar adalah… 

a. wanita mulai bisa hamil sejak anak-anak 

b. wanita mulai bisa hamil sejak menstruasi yang pertama 

c. wanita hamil tetap mengalami menstruasi 

d. saat wanita hamil kadar hormon progesteron rendah 

e. wanita hamil tetap mengalami ovulasi 

30. Pernyataan dibawah ini yang tidak tepat adalah… 

a. seorang pria mengeluarkan 2-6 ml sperma setiap kali ejakulasi 

b. seorang pria mengeluarkan sekitar 350 juta sperma setiap kali ejakulasi 

c. seorang pria pertama kali mengeluarkan sperma saat mimpi basah 

d. seorang pria pertama kali mengeluarkan sperma setelah dikhitan/sunat 

e. seorang pria dapat terus menghasilkan sperma selama hidupnya 

31. Fungsi ekor pada sperma adalah… 
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a. untuk membantu pergerakan sperma 

b. menghasilkan enzim 

c. menghasilkan energi untuk bergerak 

d. untuk menempel pada ovum 

e. untuk menembus lapisan pelindung sel telur 

32. Berikut ini merupakan organ-organ reproduksi manusia: 

1. testis  3. oviduk  5. uretra 

2. vagina  4. uterus  6. epididimis 

Organ-organ reproduksi pada wanita adalah.. 

b. 1,3,5 b. 1,5,6 c. 2,3,4  d. 2,3,6 e. 1,4,5 

33. Perhatikan tabel berikut! Pasangan yang tepat antara proses yang terjadi 

dengan tempat terjadinya adalah… 

Pilihan Proses yang Terjadi Tempat Terjadinya 

a. Ovulasi serviks 

b. Fertilisasi vagina 

c. Implantasi oviduk 

d. peluruhan dinding endometrium uterus 

e. Oogenesis ovarium 

34. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat adalah… 

a. urutan pembelahan yang terjadi pada oogenesis dimulai dari pembelahan 

mitosis-meiosis I-meiosis II. 

b. spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis I menghasilkan 

ovum dan badan polar 

c. terjadi perubahan jumlah kromosom dari pembelahan spermatosit primer 

menjadi spermatosit sekunder 

d. hasil pembelahan spermatosit primer adalah badan polar dan spermatosit 

sekunder yang memiliki kromosom haploid 

e. oogonia mengalami pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer yang 

bersifat diploid 

35. Perhatikan tabel berikut! Pasangan yang tepat anatara organ dan fungsinya 

adalah… 
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Pilihan Organ Fungsi 

a. Testis sebagai tempat pematangan sperma 

b. Ovarium sebagai tempat terjadinya fertilisasi 

c. Epididymis untuk menyemprotkan sperma ke uretra 

d. Vagina sebagai organ kopulasi (persetubuhan) 

e. Penis menghasilkan sperma dan hormon 

36. Urutan yang benar mengenai organ yang dilalui sperma saat masuk ke tubuh 

wanita adalah… 

a. serviks-vagina-uterus-oviduk 

b. vagina-serviks-oviduk-uterus 

c. serviks-vagina-oviduk-uterus 

d. vagina-serviks-uterus-oviduk 

e. oviduk-uterus-serviks-vagina 

37. Urutan fase yang tepat pada siklus menstruasi adalah... 

a. fase menstruasifase praovulasifase ovulasifase pascaovulasi 

b. fase menstruasi  fase ovulasifase praovulasifase pascaovulasi 

c. fase ovulasifase menstruasifase praovulasifase pascaovulasi 

d. fase ovulasifase pascaovulasifase praovulasifase menstruasi 

e. fase pascaovulasifase menstruasifase ovulasifase praovulasi 

 

38. Berikut ini pernyataan yang salah mengenai ovum adalah… 

a. ukuran ovum lebih besar dari pada ukuran sperma 

b. ovarium memiliki tiga lapisan pelindung 

c. membran plasma merupakan salah satu lapisan pelindung pada ovarium 

d. ovum bersifat haploid 

e. ovum terdiri atas beberapa sel penyusun 

39. Berikut ini pernyataan yang salah mengenai sperma adalah… 

a. sperma merupakan sel tunggal yang dapat bergerak 

b. saat fertilisasi seluruh bagian sperma masuk ke dalam ovum 

c. sperma memiliki mitokondria berbentuk spiral untuk menghasilkan energi 
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d. bagian kepala sperma memiliki hialuronidase dan proteinase 

e. hanya satu sperma yang dapat membuahi ovum 

40. Hormon yang diproduksi oleh korpus luteum mengakibatkan… 

a. perkembangan korpus luteum menjadi korpus albikans 

b. terhentinya produksi hormon FSH dan memacu produksi LH 

c. mempercepat pertumbuhan selaput lendir rahim dan pembuluh darah pada 

daerah tersebut 

d. sel folikel terpengaruh untuk melepaskan sel telur dari ovarium 

e. produksi esterogen berhenti sehingga menyebabkan penurunan produksi 

LH 

41. Hormon yang bekerja mempengaruhi folikel sehingga berkembang menjadi 

korpus luteum adalah… 

a. FSH  b. LH    c. estrogen      d. progenteron        e. 

prolaktin 

42. Jika terdapat 157 ribu spermatogonia dan 5.756 oogonia, maka jumlah sperma 

dan ovum yang dikeluarkan dalam satu kali periode pengeluaran sperma dan 

ovum adalah… 

a. 157 ribu sperma dan 5.756 ovum 

b. 628 ribu sperma dan 5.756 ovum 

c. 628 ribu sperma dan 23.024 ovum 

d. 628 ribu sperma dan 1 ovum 

e. 4 sperma dan 1 ovum 

43. Hasil pembelahan meiosis I pada oogenesis adalah… 

a. 1 badan polar haploid dan 1 oosit sekunder haploid 

b. 1 badan polar diploid dan 1 oosit sekunder diploid 

c. 1 badan polar haploid dan 1 oosit sekunder diploid 

d. 1 badan polar diploid dan 1 oosit primer haploid 

e. 1 badan polar haploid dan 1 oosit primer haploid 

44. Alat pencegah kehamilan yang digunakan pria adalah… 

a. pil KB  b. IUD  c. kondom d. difragma e. spermisida 

45. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh mikroorganisme Treponema 

pallidum adalah… 
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a. gonore  b. herpes genitalis c. AIDS   d. vulvovaginitis e. 

sipilis 

46. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah… 

a. Bila ovum masak, dinding uterus menebal 

b. Bila ovum masak, dinding uterus luruh 

c. Bila menstruasi, dinding uterus menebal 

d. Setelah terjadi ovulasi dinding uterus mulai menipis 

e. Sebelum ovulasi dinding uterus menebal 

47. Berikut ini perebedaan antara spermatogenesis dan oogenesis yang benar, 

kecuali dalam hal… 

a. hasil akhir   d. pembelahan yang terjadi 

b. waktu terjadinya  e. tempat terjadinya 

c. fungsinya 

48. Dalam sekali ejakulasi, pria dapat mengeluarkan sperma sekitar 200 juta sel 

sperma yang terdiri dari sperma berkromosom X dan sperma berkromosom Y. 

Sperma berkromosom X memiliki bentuk yang lebih bulat, lebih gemuk, 

bergerak lebih lambat, dan sanggup bertahan hingga dua hari di saluran 

reproduksi wanita. Sperma berkromosom Y memiliki ukuran relatif kecil, 

bergerak lebih cepat dan dapat bertahan hidup di saluran reproduksi wanita 

selama satu hari. Sperma membutuhkan waktu sekitar enam jam untuk sampai 

di oviduk. Ketika sperma memasuki organ reproduksi wanita 19 jam sebelum 

keluarnya ovum (memiliki kromosom X) dari ovarium, maka yang terjadi 

adalah… 

a. sperma berkromosom X berhasil membuahi ovum, kelak lahir bayi laki-

laki 

b. sperma berkromosom Y berhasil membuahi ovum, kelak lahir bayi 

perempuan 

c. sperma berkromosom X berhasil membuahi ovum, kelak lahir bayi 

perempuan 

d. sperma berkromosom Y mati, dan tidak terjadi pembuahan 

e. sperma berkromosom X mati, dan tidak terjadi pembuahan 

49. Pada spermatogenesis, sel yang memiliki kromosom haploid adalah… 
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a. spermatid dan spermatosit primer         d. spermatosit sekunder dan 

sperma 

b. spermatosit sekunder dan sperma         e. spermatogonium dan sperma 

c. spermatosit sekunder dan spermatosit primer 

50. Sebelum wanita melaksanakan ibadah haji, biasanya akan disuntik dengan 

hormon yang membuat wanita berada dalam kondisi mempertahankan 

pertumbuhan selaput lendir rahim dan pembuluh darah. Hormon yang 

dimaksud adalah… 

a. testosteron  d. esterogen 

b. LH   e. progesteron 

c. FSH 
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HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJICOBA 

Kode Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 0 0 

2 1 1 1 1 0 0 

3 1 1 1 0 0 0 

4 1 1 1 1 0 0 

5 1 1 0 1 0 0 

6 1 1 0 1 0 1 

7 1 1 1 0 0 0 

8 1 0 1 1 0 0 

9 0 0 1 0 0 0 

10 1 0 0 1 0 0 

11 1 0 1 1 0 0 

12 0 0 0 1 0 0 

13 1 0 1 0 0 0 

14 1 1 0 0 0 0 

15 1 1 0 0 0 0 

16 1 1 1 0 0 0 

17 1 1 1 1 0 0 

18 1 1 1 1 0 1 

19 1 1 1 1 0 0 

20 1 0 1 0 1 0 

21 1 1 0 1 1 1 

22 1 0 1 0 1 0 

23 1 0 1 1 0 1 

24 1 0 1 1 0 0 

25 1 1 1 1 0 0 

Total 23 15 18 16 3 4 

BA 7 7 4 5 1 3 

BB 5 1 7 3 2 0 

rxy 0,482 0,652 -0,299 0,224 -0,214 0,336 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas Valid valid 
tidak 

valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 
valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,92 0,60 0,72 0,64 0,12 0,16 

Keterangan mudah sedang mudah sedang sukar sukar 

Daya Pembeda 0.286 0.856 -0.429 0.286 -0.143 0.429 

Keterangan cukup baik sekali sangat jelek cukup 
sangat 
jelek baik 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan 

Soal 
digunakan digunakan    digunakan 
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Kode Siswa 
Butir Soal 

7 8 9 10 11 12 

1 0 1 1 1 0 0 

2 0 1 1 1 0 0 

3 0 1 1 1 0 1 

4 0 1 1 1 0 0 

5 0 0 1 1 0 0 

6 0 1 0 1 0 0 

7 0 1 1 1 0 1 

8 0 1 1 1 0 0 

9 0 0 0 1 0 1 

10 0 0 0 1 0 0 

11 0 1 0 1 0 0 

12 0 0 0 1 0 0 

13 0 1 1 1 0 0 

14 0 1 0 1 0 0 

15 0 1 0 1 0 0 

16 0 1 1 1 0 0 

17 0 1 0 0 0 0 

18 0 1 1 1 0 0 

19 0 1 1 1 0 0 

20 0 1 0 1 0 0 

21 0 1 1 1 0 0 

22 0 0 0 1 0 0 

23 0 1 0 1 0 0 

24 0 1 1 1 0 0 

25 0 1 1 1 0 0 

Total 0 20 14 24 0 3 

BA 0 6 6 7 0 1 

BB 0 5 2 6 0 1 

rxy 0,000 0,096 0,460 0,308 0,000 0,035 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas 
tidak 

valid 

tidak 

valid 
Valid valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,00 0,80 0,56 0,96 0,00 0,12 

Keterangan sukar mudah sedang mudah sukar sukar 

Daya Pembeda 0,00 0.143 0.571 0.143 0,00 0,00 

Keterangan jelek jelek Baik jelek jelek jelek 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan 

Soal 
  digunakan digunakan   
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Kode Siswa 
Butir Soal 

13 14 15 16 17 18 

1 1 0 1 1 0 0 

2 1 0 1 1 0 1 

3 1 1 1 0 1 1 

4 1 0 1 1 0 0 

5 1 0 1 1 0 0 

6 1 0 1 0 0 0 

7 1 0 1 0 1 1 

8 1 0 1 0 0 0 

9 1 0 1 0 0 1 

10 1 0 1 1 0 0 

11 1 0 1 0 0 0 

12 1 0 1 1 0 0 

13 0 0 1 0 0 0 

14 1 0 0 1 0 0 

15 1 0 0 0 0 0 

16 0 1 0 1 1 0 

17 1 0 0 0 0 1 

18 1 0 0 0 0 1 

19 1 0 0 1 0 1 

20 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 1 

22 1 0 0 0 0 0 

23 0 1 1 0 0 0 

24 0 0 0 1 0 0 

25 1 0 1 1 0 0 

Total 20 3 15 11 3 8 

BA 6 2 3 3 2 4 

BB 5 0 4 0 0 2 

rxy 0,147 0,284 0,054 0,498 0,315 0,159 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas 
tidak 

valid 
valid 

tidak 

valid 
valid valid 

tidak 

valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,80 0,12 0,60 0,44 0,12 0,32 

Keterangan mudah sukar sedang sedang sukar sedang 

Daya 

Pembeda 
0.143 

0.289 -0.143 0.429 0.286 0.286 

Keterangan jelek cukup sangat jelek baik cukup cukup 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan 

Soal 
 digunakan  digunakan digunakan  
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Kode Siswa 
Butir Soal 

19 20 21 22 23 24 

1 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 1 0 1 

4 1 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 0 1 1 

6 1 1 1 0 1 1 

7 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 1 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 0 1 1 

11 0 0 0 0 0 0 

12 1 1 1 0 1 1 

13 0 0 1 0 0 0 

14 0 1 1 0 1 0 

15 0 1 1 0 1 0 

16 0 1 1 1 0 0 

17 0 0 0 0 1 0 

18 1 1 0 0 0 0 

19 0 1 1 1 0 0 

20 0 0 1 1 1 0 

21 1 1 0 0 0 1 

22 0 1 1 0 0 0 

23 1 0 0 1 1 0 

24 1 0 0 0 1 0 

25 1 0 0 0 0 1 

Total 12 11 12 5 10 9 

BA 4 6 4 3 2 4 

BB 0 1 4 1 2 0 

rxy 0,536 0,396 -0,031 0,207 -0,012 0,513 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas Valid valid 
tidak 

valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 
valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,48 0,44 0,48 0,20 0,40 0,36 

Keterangan sedang sedang sedang sukar sedang sedang 

Daya Pembeda 0.571 0.714 0,00 0.286 0,00 0.571 

Keterangan baik baik sekali jelek cukup jelek baik 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan 

Soal 
digunakan digunakan    digunakan 
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Kode Siswa 
Butir Soal 

25 26 27 28 29 30 

1 0 1 1 0 1 1 

2 0 1 1 0 1 1 

3 1 1 1 0 1 1 

4 0 1 1 0 1 0 

5 0 1 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 1 

7 1 1 1 0 1 1 

8 0 1 1 1 0 0 

9 1 1 1 1 0 0 

10 0 1 1 0 1 0 

11 0 1 1 1 0 0 

12 0 1 1 0 1 0 

13 0 1 1 1 0 0 

14 0 1 1 0 1 1 

15 0 1 1 0 1 1 

16 1 1 1 0 1 1 

17 0 0 1 0 1 1 

18 1 1 1 0 1 0 

19 0 1 1 0 1 1 

20 0 1 1 0 1 1 

21 1 1 1 0 1 0 

22 0 0 1 0 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 0 1 1 0 1 1 

25 0 1 1 0 1 1 

Total 7 23 25 5 21 16 

BA 4 7 7 0 7 5 

BB 1 5 7 4 3 3 

rxy 0,299 0,444 0,000 -0,577 0,630 0,245 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas Valid valid 
tidak 

valid 

tidak 

valid 
valid 

tidak 

valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,28 0,92 1,00 0,20 0,84 0,64 

Keterangan sukar mudah mudah sukar mudah sedang 

Daya Pembeda 0.429 0.286 0,00 -0.571 0.571 0.286 

Keterangan baik cukup jelek 
sangat 

jelek baik cukup 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan 

Soal 
digunakan digunakan   digunakan  
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Kode Siswa 
Butir Soal 

31 32 33 34 35 36 

1 0 1 0 1 1 1 

2 0 1 0 0 1 1 

3 0 1 0 0 0 1 

4 0 1 0 1 1 1 

5 0 1 0 0 1 1 

6 0 1 0 0 1 1 

7 1 1 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 1 

9 1 1 0 0 0 1 

10 1 1 0 0 1 1 

11 0 0 0 0 0 1 

12 1 1 0 0 1 1 

13 0 0 0 0 0 1 

14 1 1 0 0 0 1 

15 1 1 0 0 0 1 

16 1 1 0 1 1 1 

17 1 0 0 0 1 1 

18 1 1 1 0 1 1 

19 1 1 0 0 1 1 

20 1 1 0 0 0 0 

21 1 1 0 0 0 1 

22 1 1 0 0 0 1 

23 1 1 0 0 0 1 

24 1 1 0 0 0 1 

25 1 1 0 0 1 1 

Total 16 21 1 3 12 24 

BA 4 7 1 1 5 7 

BB 4 3 0 0 1 6 

rxy -0,008 0,685 0,209 0,284 0,536 0,204 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas 
tidak 

valid 
valid 

tidak 

valid 
valid valid 

tidak 

valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,64 0,84 0,04 0,12 0,48 0,96 

Keterangan Sedang mudah sukar sukar sedang mudah 

Daya Pembeda 0,00 0.571 0.143 0.143 0.571 0.143 

Keterangan Jelek baik jelek jelek baik jelek 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan 

Soal 
 digunakan  digunakan digunakan  
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Kode Siswa 
Butir Soal 

37 38 39 40 41 42 

1 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 1 1 

4 1 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 1 0 

6 1 0 0 0 1 0 

7 1 0 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 1 

10 1 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 0 

13 1 0 0 0 0 1 

14 1 1 1 0 1 0 

15 1 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 1 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 1 

19 0 0 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 1 

22 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 

24 1 0 0 0 0 1 

25 1 0 0 0 0 0 

Total 16 1 1 0 5 7 

BA 3 0 0 0 4 3 

BB 3 0 0 0 0 3 

rxy 0,203 0,105 0,105 0,000 0,511 -0,084 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas 
tidak 

valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 
valid 

tidak 

valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,64 0,04 0,04 0,00 0,20 0,28 

Keterangan sedang sukar sukar sukar sukar sukar 

Daya Pembeda 0,00 0,00 0,00 0,00 0.571 0,00 

Keterangan jelek jelek jelek jelek baik jelek 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan Soal     digunakan  
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Kode Siswa 
Butir Soal 

43 44 45 46 47 48 

1 0 1 1 1 0 0 

2 0 1 1 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 

4 0 1 1 0 0 1 

5 0 1 1 0 0 1 

6 0 1 1 1 0 1 

7 0 0 0 1 0 0 

8 0 0 1 0 0 1 

9 0 0 1 1 0 1 

10 0 0 1 1 0 1 

11 0 1 1 0 0 0 

12 0 0 1 1 0 1 

13 0 0 1 0 0 1 

14 1 1 1 0 0 0 

15 0 1 1 0 0 0 

16 0 0 1 0 0 0 

17 0 0 1 0 0 0 

18 0 0 1 1 0 1 

19 0 1 1 0 0 0 

20 0 1 1 0 0 0 

21 0 0 0 1 1 1 

22 0 1 1 0 0 0 

23 0 1 0 0 0 0 

24 0 1 1 0 0 0 

25 0 1 1 0 0 0 

Total 1 14 21 9 1 10 

BA 0 3 5 4 1 4 

BB 0 3 7 1 0 3 

rxy 0,105 0,011 -0,225 0,366 0,157 0,132 

r tabel 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Validitas 
tidak 

valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 
valid 

tidak 

valid 

tidak 

valid 

Tingkat 

Kesukaran 
0,04 0,56 0,84 0,36 0,04 0,40 

Keterangan sukar sedang mudah sedang sukar sedang 

Daya Pembeda 0,00 0,00 -0.286 0.429 0.143 0.143 

Keterangan jelek jelek 
sangat 

jelek baik jelek jelek 

Jumlah Soal 50      

Mean 20,96      

S Kuadrat 16,3216      

r11 0,74      

Reliabilitas reliabel      

Keterangan Soal    digunakan   
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Kode Siswa 
Butir Soal 

Y y2 
49 50 

1 0 0 23 529 

2 0 0 23 529 

3 0 0 25 625 

4 1 0 23 529 

5 0 0 25 625 

6 0 0 26 676 

7 0 0 22 484 

8 0 0 17 289 

9 0 0 17 289 

10 0 0 22 484 

11 0 0 12 144 

12 0 0 22 484 

13 0 0 15 225 

14 0 0 23 529 

15 0 0 18 324 

16 1 1 26 676 

17 0 0 15 225 

18 0 0 25 625 

19 1 0 24 576 

20 0 0 17 289 

21 0 0 24 576 

22 0 0 15 225 

23 0 0 21 441 

24 0 0 20 400 

25 1 0 24 576 

Total 4 1 524 11374 

BA 2 1   

BB 0 0   

rxy 0,363 0,260   

r tabel 0,273 0,273   

Validitas Valid tidak valid   

Tingkat Kesukaran 0,16 0,04   

Keterangan sukar sukar   

Daya Pembeda 0.286 0.143   

Keterangan cukup jelek   

Jumlah Soal 50    

Mean 20,96    

Varian Total     

r11 0,740    

Reliabilitas reliabel    

Keterangan Soal digunakan    
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VALIDITAS SOAL UJICOBA 

Berikut ini merupakan contoh perhitungan validitas soal nomor 2. Soal dikatakan 

valid jika rxy > rtabel. 

Kode 

Siswa 

Butir Soal 

(x) 

Total Skor 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

1 1 23 1 529 23 

2 1 23 1 529 23 

3 1 25 1 625 25 

4 1 23 1 529 23 

5 1 25 1 625 25 

6 1 26 1 676 26 

7 1 22 1 484 22 

8 0 17 0 289 0 

9 0 17 0 289 0 

10 0 22 0 484 0 

11 0 12 0 144 0 

12 0 22 0 484 0 

13 0 15 0 225 0 

14 1 23 1 529 23 

15 1 18 1 324 18 

16 1 26 1 676 26 

17 1 15 1 225 15 

18 1 25 1 625 25 

19 1 24 1 576 24 

20 0 17 0 289 0 

21 1 24 1 576 24 

22 0 15 0 225 0 

23 0 21 0 441 0 

24 0 20 0 400 0 

25 1 24 1 576 24 

Total  15 524 15 11374 346 

Perhitungan dengan rumus  rxy = 
             

√{          }{          }
 

rxy = 
                

√{           }{               }
 

rxy = 0,652 

rtabel dengan taraf α = 0,05 adalah 0,273, karena rxy = 0,652 maka soal nomor 2 

dinyatakan valid. 
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RELIABILITAS INSTRUMEN 

r11 = ( 
 

   
 )(1-  

      

   
 ) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal 

M = skor rata-rata 

Vt = varian total 

 

Analisis reliabilitas instrumen tidak menggunkan rumus K-R 21 tapi 

menggunakan program aplikasi Anates 4.0.2. Hasil analisis data menggunakan 

program aplikasi anates menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen sebesar 0,74.  

Artinya instrumen yang digunakan reliabel.  
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TINGKAT KESUKARAN SOAL 

P = 
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Kriteria indeks kesukaran soal menurut Arikunto (2013) adalah sebagai berikut: 

P ≤ 0,30  = soal sukar  

0,30 < P ≤ 0,70 = soal sedang 

P > 0,70  = soal mudah 

Kode Siswa 
Butir Soal 

(X) 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 0 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

13 0 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 0 

21 1 

22 0 

23 0 

24 0 

25 1 

Total  15 
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P = 
  

  
 

P = 0,60 

Berdasarkan hasil perhitungan, soal nomor 2 

tergolong dalam kategori soal sedang. 
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DAYA PEMBEDA SOAL 

 

DP = 
  

  
 - 

  

  
 = PA - PB 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

BA = banyaknya jawaban benar dari kelas atas 

BB = banyaknya jawaban benar dari kelas bawah 

JA = banyaknya peserta dari kelas atas 

JB = banyaknya peserta dari kelas bawah 

PA = proporsi jawaban benar dari kelas atas 

PB = proporsi jawaban benar dari kelas bawah 

 

Klasifikasi indeks daya pembeda yang dikemukakan Arikunto (2013) adalah: 

  DP <0,00  = sangat jelek (soal dibuang) 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 = jelek (soal dibuang/tidak dipakai) 

0,20 < DP ≤ 0,40 = cukup (soal diterima tapi perlu diperbaiki) 

0,40 < DP ≤ 0,70  = baik (soal diterima baik) 

0,70 < DP ≤ 1,00 = baik sekali (soal diterima sangat baik) 

Soal nomor 2 

DP = 
 

 
 - 

 

 
 = 0,857 

Daya pembeda dari soal nomor 2 adalah 0,857 sehingga soal masuk dalam kriteria 

baik sekali. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : SMA Ksatrian 1 Semarang 

Matapelajaran  : Biologi 

Kelas/Semester : XI/genap 

Materi Pokok  : Sistem Reproduksi Manusia 

Alokasi Waktu : 8 JP x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur 

dan fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem, dan bioproses yang terjadi 

pada mahluk hidup. 

Indikator: mengagumi keteraturan dan kompleksitas sistem reproduksi 

manusia sebagai ciptaan Tuhan YME 

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, 

tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli 
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lingkungan,  gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara 

ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium 

maupun di luar kelas/laboratorium. 

Indikator: menunjukkan sikap rasa ingin tahu, cermat, tekun, teliti, jujur, 

disiplin, bekerjasama, bertanggung jawab, inovasi dan peduli lingkungan  

3.12 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ 

reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. 

Indikator: mengetahui dan memahami struktur organ, fungsi organ, dan 

semua proses yang terkait dengan sistem reproduksi manusia 

3.13 Menerapkan pemahaman tentang prinsip reproduksi manusia untuk 

menanggulangi pertambahan penduduk melalui program keluarga 

berencana (KB) dan peningkatan kualitas hidup SDM melalui pemberian 

ASI ekslusif. 

Indikator: mengetahui dan memahami tentang program keluarga berencana 

(KB) dan manfaat pemberian ASI eksklusif 

4.13 Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi 

organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia melalui 

berbagi bentuk media presentasi. 

Indikator: mempresentasikan/mengkomunikasikan data hasil analisis tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem 

reproduksi manusia. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat: 

1. mengagumi keteraturan dan kompleksitas sistem reproduksi manusia 

sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

2. menunjukkan sikap rasa ingin tahu, cermat, tekun, teliti, jujur, disiplin, 

bekerjasama, bertanggung jawab, inovasi dan peduli lingkungan 

3. memahami apa yang dimaksud dengan reproduksi melalui pengamatan 

gambar yang ada di modul dan penjelasan dari guru 
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4. mengetahui nama dan fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita 

melalui materi dan gambar yang ada di modul 

5. membedakan berbagai macam serta fungsi hormon yang berperan pada 

sistem reproduksi pria dan wanita melalui materi yang ada di modul 

6. memahami proses yang terdapat dalam spermatogenesis dan oogenesis 

dengan mengetahui nama pembelahan, hasil pembelahan, jenis kromosom 

dan tempat terjadinya. 

7. menjelaskan proses-proses yang terjadi pada siklus menstruasi berdasarkan 

gambar yang ada di modul. 

8. menjelaskan proses-proses yang terkait dengan fertilisasi, gestasi dan 

persalinan berdasarkan gambar yang ada di modul. 

9. mengetahui manfaat ASI bagi ibu dan bayi melalui materi yang ada di 

modul. 

10. membedakan berbagai macam usaha/alat yang digunakan oleh pria dan 

wanita untuk mengontrol kehamilan melalui gambar dan materi yang ada 

di modul. 

11. memberikan contoh kelainan pada sistem reproduksi dari berbagai sumber. 

12. memberikan contoh kelainan atau penyimpangan  seksual dari berbagai 

sumber. 

13. mempresentasikan/mengkomunikasikan data hasil analisis tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan 

sistem reproduksi manusia 

D. Materi Pembelajaran 

Materi yang diajarkan meliputi struktur dan fungsi alat-alat reproduksi 

pada pria dan wanita, proses pembentukan sel kelamin, ovulasi dan 

menstruasi, fertilisasi, gestasi, persalinan, Air Susu Ibu (ASI), dan Keluarga 

Berencana (KB), kelainan/penyakit pada sistem reproduksi manusia, 

penyimpangan seksual. 

E. Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan : Saintifik 

b. Metode : ceramah, presentasi 

c. Model  : CTL (Contextual Teaching and Learning) 
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F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  : Laptop, LCD, White board 

2. Alat/Bahan : - 

3. Sumber Belajar: Modul berbentuk pop-up dan smash book, video  

proses fertilisasi, video pergerakan sperma di bawah    

mikroskop, PPT materi sistem reproduksi. 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi waktu   : (4 x 45 menit) 

Materi                   : 1. Struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan 

wanita 

    2. Proses pembentukan sel kelamin 

  3. Ovulasi dan menstruasi 

  4. Fertilisasi 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru masuk ke ruang kelas dan mengucap salam  

5 menit 
 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru memberikan motivasi belajar agar siswa 

bersemangat dan turut berpartisipasi aktif dalam 

pelajaran dengan memberikan gambaran tentang 

materi yang akan dipelajari misalnya dengan 

menjelaskan gambaran materi yang terdapat pada 

modul halaman 2-3. 

8 menit 

 Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan sistem reproduksi manusia, misalnya: 

 Apa yang kalian ketahui tentang reproduksi? 

 Apa tujuan melakukan reproduksi? 

8 menit 
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 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ada dihalaman 2 pada modul. 
6 menit 

Total Waktu 27 menit 

Kegiatan Inti 

 Guru membagikan soal pretest kepada siswa 

untuk mengetahui pemahaman awal yang dimiliki 

siswa.  

30 menit  Siswa mengerjakan soal pilihan ganda yang 

diberikan oleh guru. 

 Siswa mengumpulkan jawaban soal kepada guru. 

 Guru menanyakan pendapat siswa mengenai soal 

pretest yang diberika. 
5 menit 

 Guru meminta siswa untuk membuka modul dan 

memahami cara penggunaan modul. 

8 menit 

 
 Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 

yang ada di modul tentang pasangan aktris yang 

menikah dan memiliki anak. 

 Guru memancing siswa untuk merumuskan 

pertanyaan setelah mengamati gambar, misalnya: 

 Mengapa anak yang dilahirkan berjumlah 

satu? 

 Mengapa anak yang dilahirkan berjenis 

kelamin perempuan? 

7 menit 

 Guru menampilkan slide presentasi yang berisi 

gambar materi sistem reproduksi manusia untuk 

memudahkan membahas materi yang ada di 

modul. 

1 menit 

 Guru meminta siswa untuk membaca materi yang 

ada di modul. 

Materi: struktur dan fungsi organ reproduksi pria 

dan wanita, hormon yang berperan dalam sistem 

reproduksi, proses pembentukan sel kelamin 

(spermatogenesis dan oogenesis) 

15 menit 
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 Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya terkait materi yang telah dibaca. 
10 menit 

 Guru membimbing siswa untuk memahami 

struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan 

wanita dengan cara siswa diminta membuat alur 

organ yang dilalui sperma hingga keluar dari 

tubuh pria dan alur proses masuknya sperma ke 

organ reproduksi wanita. 

4 menit 

 Beberapa siswa diminta untuk 

mengkomunikasikan alur organ yang telah 

dibuat. 

10 menit 

 Siswa diminta untuk menuliskan beberapa 

perbedaan yang terdapat dalam spermatogenesis 

dan oogenesis, misalnya tempat terjadinya, dan 

jumlah sel yang dihasilkan dari satu sel induk. 

7 menit 

 Siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi 1 

dan mencocokan hasilnya dengan kunci jawaban. 
15 menit 

 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa, 

misalnya: 

 Apa yang kalian ketahui mengenai 

menstruasi? 

 Mengapa terjadi menstruasi? 

7 menit 

 Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 

siklus menstruasi yang ada di modul terutama 

urutan fase, letak ovum dan keadaan lapisan 

endometrium pada masing-masing fase. 

6 menit 

 Siswa menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

hasil pengamatan 
6 menit 

 Guru membimbing siswa untuk memahami bagan 

kerja hormon dalam siklus menstruasi yang ada 

di modul. 

7 menit 

 Guru menayangkan video tentang proses 5 menit 
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fertilisasi. 

Total Waktu 
142 

menit 

Penutup 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan tanggapan mengenai proses 

pembelajaran yang telah dilakukan secara lisan 

atau tertulis. 

5 menit 

 Guru memberikan penugasan kepada siswa 

untuk: 

 mempelajari seluruh materi sistem 

reproduksi agar siswa bisa mengerjakan 

soal posttes yang akan diberikan pada 

pertemuan berikutnya. 

4 menit 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum pembelajaran diakhiri. 
2 menit 

Total Waktu 11 menit 

 

Pertemuan ke-  : 2 

Alokasi waktu    : (4 x 45 menit) 

Materi   : 1. Kehamilan dan Persalinan 

  2. Air Susu Ibu (ASI) 

  3. Keluarga Berencana (KB) 

  4. Kelainan/penyakit pada sistem reproduksi 

manusia 

  5. Penyimpangan seksual 

  6. posttest 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru masuk ke ruang kelas dan mengucap salam 

10 menit  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa 

sebelum kegiatan pembelajaran di mulai. 
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 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Total Waktu 10 menit 

Kegiatan Inti 

 Guru meminta siswa untuk membaca materi dan 

mengamati gambar atau menyaksikan video 

perkembangan janin di dalam uterus dan proses 

melahirkan. 

8 menit 

 Guru mengajak siswa untuk mengagumi 

keteraturan dan kompleksitas sistem reproduksi 

manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. 

5 menit 

 Siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi 2 

dan mencocokan hasilnya dengan kunci jawaban. 
15 menit 

 Guru meminta siswa untuk membaca materi 

manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi ibu dan bayi. 
7 menit 

 Guru memberikan pertanyaan seputar ASI, 

misalnya: 

 Kapan ASI mulai diproduksi? 

 Mengapa ASI penting untuk bayi? 

5 menit 

 Guru menampilkan gambar alat/usaha untuk 

mencegah kehamilan. 
10 menit 

 Guru meminta siswa untuk mengelompokkan alat 

pencegah kehamilan menjadi dua kategori yaitu 

alat yang digunakan oleh pria dan alat yang 

digunakan oleh wanita. 

5 menit 

 Guru menerangkan materi kelainan/penyakit 

dalam sistem reproduksi dan penyimpangan 

seksual. 

8 menit 

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami. 
5 menit 

 Siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi 3 

dan mencocokan hasilnya dengan kunci jawaban. 
15 menit 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 10 menit 
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untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

 Guru memberikan soal posttest, lembar jawab, 

lembar angket penilaian diri, lembar angket 

tanggapan terhadap penggunaan modul kepada 

siswa. 

3 menit 

 Siswa mengerjakan soal posttest dan mengisi 

lembar angket penilaian diri, lembar angket 

tanggapan terhadap penggunaan modul yang 

diberikan oleh guru. 

66 menit 

Total Waktu 
162 

menit 

Penutup 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan tanggapan mengenai proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

7 menit 

  Guru mengakhiri pembelajran. 1 menit 

Total Waktu 8 menit 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian : tes dan non-tes 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen 

a. Soal Pilihan Ganda 

(terlampir) 

b. Lembar angket penilaian diri 

(terlampir) 

3. Pedoman Penskoran :  

Nilai = 
                   

                    
 x 100 
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Semarang, ……………2015 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

(………………………………..)   Wulandari 

NIP.       NIM 4401411127 
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SOAL PRETEST / POSTTEST 

MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA 

Petunjuk: jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu pilihan 

jawaban yang paling tepat  diantara a/b/c/d/e! 

1. Proses perkembangbiakan untuk menghasilkan organisme (keturunan) baru 

dari induknya disebut… 

a. ovulasi  b. menstruasi  c. fertilisasi d.ejakulasi e. reproduksi 

2. Perhatikan gambar berikut! 

Gambar tersebut menunjukan terjadinya 

proses… 

a. fertilisasi 

b. ovulasi 

c. menstruasi 

d. ejakulasi 

e. implantasi 

3. Berikut ini merupakan hormon-hormon dalam sistem reproduksi manusia: 

1. estrogen  3. FSH   5. LH 

2. testosteron  4. progesteron 

Hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria adalah… 

a. 1,3,4,5  b. 1, dan 4 c. 2 d. 2, 3,5 e. 3 dan 5 

Perhatikan gambar berikut untuk mengerjakan soal nomor 4 dan 5! 

 

4. Fertilisasi terjadi pada organ yang ditunjukan oleh nomor… 

a. 2  b. 3  c. 4  d. 5  e. 6 

Lampiran 25 
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5. Organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan 

berkembangnya janin ditunjukkan oleh nomor… 

a. 1  b. 3  c. 4  d. 6  e. 7 

6. Berikut ini adalah hormon-hormon dalam sistem reproduksi manusia: 

1. Estrogen  3. FSH   5. LH 

2. Testosteron  4. Progesteron 

Hormon yang berperan dalam proses menstruasi adalah.. 

a. 1 dan 4  b. 3 dan 5 c. 1,2, dan 4  d. 1,3,4,5 e. 

1,2,4,5 

7. Lapisan pelindung pada ovum yang terletak paling luar adalah… 

a. membran plasma  d. membran nukleus 

b. zona palusida   e. nukleus 

c. korona radiata 

8. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai amnion, kecuali.. 

a. membran yang membatasi ruang amnion yang di dalamnya terdapat 

embrio 

b. terletak di sebelah luar korion 

c. terletak di sebelah dalam korion 

d. menghasilkan getah ketuban 

e. menjaga embrio agar tahan terhadap goncangan 

9. Di bawah ini  pernyataan yang salah mengenai ASI adalah… 

a. ASI yang pertama kali keluar berwarna kuning dan encer 

b. pengeluaran ASI dirangsang oleh hormon prolaktin 

c. ASI keluar sejak awal masa kehamilan 

d. ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi 

e. ASI meningkatkan kecerdasan bayi 

10. Usaha untuk mencegah kehamilan yang dilakukan pada organ reproduksi 

wanita dan berlaku secara permanen adalah… 

a. tubektomi b. vasektomi   c. IUD d. pil KB e. diafragma 

11. Jenis penyimpangan seksual dimana pelaku akan memperoleh kenikmatan 

dengan cara memperlihatkan organ seksualnya kepada orang lain disebut… 
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a. ekshibisionisme    b. sadomasokis  c. voyeurism d. pedophilia e. 

bestially 

12. Jenis penyimpangan seksual dimana hubungan intim dilakukan sesama 

anggota keluarga seperti anak dengan ayah atau ibu, paman dengan 

keponakan, antara sepupu atau antara saudara dengan saudara disebut… 

a. bestially b. incest    c. necrophilia  d. ekshibisionisme    e. pedophilia 

13. Berikut ini merupakan organ-organ reproduksi manusia: 

1. testis  3. oviduk  5. uretra 

2. vagina  4. uterus  6. epididimis 

Organ-organ reproduksi pada pria adalah.. 

a. 1,3,5  b. 1,5,6 c. 2,3,4  d. 2,3,6 e. 1,4,5 

14. Berikut ini pernyataan yang benar adalah… 

a. wanita mulai bisa hamil sejak anak-anak 

b. wanita mulai bisa hamil sejak menstruasi yang pertama 

c. wanita hamil tetap mengalami menstruasi 

d. saat wanita hamil kadar hormon progesteron rendah 

e. wanita hamil tetap mengalami ovulasi 

15. Berikut ini merupakan organ-organ reproduksi manusia: 

1. testis  3. oviduk  5. uretra 

2. vagina  4. uterus  6. epididimis 

Organ-organ reproduksi pada wanita adalah.. 

a. 1,3,5 b. 1,5,6 c. 2,3,4  d. 2,3,6 e. 1,4,5 

16. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat adalah… 

a. urutan pembelahan yang terjadi pada oogenesis dimulai dari pembelahan 

mitosis-meiosis I-meiosis II. 

b. spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis I menghasilkan 

ovum dan badan polar 

c. terjadi perubahan jumlah kromosom dari pembelahan spermatosit primer 

menjadi spermatosit sekunder 

d. hasil pembelahan spermatosit primer adalah badan polar dan spermatosit 

sekunder yang memiliki kromosom haploid 
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e. oogonia mengalami pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer yang 

bersifat diploid 

17. Perhatikan tabel berikut! Pasangan yang tepat anatara organ dan fungsinya 

adalah… 

Pilihan Organ Fungsi 

a. testis sebagai tempat pematangan sperma 

b. ovarium sebagai tempat terjadinya fertilisasi 

c. epididimis untuk menyemprotkan sperma ke uretra 

d. vagina sebagai organ kopulasi (persetubuhan) 

e. penis menghasilkan sperma dan hormon 

18. Hormon yang bekerja mempengaruhi folikel sehingga berkembang menjadi 

korpus luteum adalah… 

a. FSH     b. LH          c. estrogen   d. progenteron  e. prolaktin 

19. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah… 

a. Bila ovum masak, dinding uterus menebal 

b. Bila ovum masak, dinding uterus luruh 

c. Bila menstruasi, dinding uterus menebal 

d. Setelah terjadi ovulasi dinding uterus mulai menipis 

e. Sebelum ovulasi dinding uterus menebal 

20. Pada spermatogenesis, sel yang memiliki kromosom haploid adalah… 

a. spermatid dan spermatosit primer         d. spermatosit sekunder dan 

sperma 

b. spermatosit sekunder dan sperma         e. spermatogonium dan sperma 

c. spermatosit sekunder dan spermatosit primer 
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JAWABAN PRETEST SISWA (NILAI TERENDAH DAN TERTINGGI)   
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JAWABAN POSTTEST SISWA (NILAI TERENDAH DAN 
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REKAPITULASI PERHITUNGAN N-Gain 

No. 
Kode 

Siswa 

Skor 

Pretest 

Nilai 

Pretest 

Skor 

Posttest 

Nilai 

Posttest 

N-

Gain 
Kriteria 

1. A-01 - - 16 80 - - 

2. A-02 10 50 17 85 0.70 tinggi 

3. A-03 10 50 18 90 0.80 tinggi 

4. A-04 7 35 16 80 0.69 sedang 

5. A-05 8 40 16 80 0.67 sedang 

6. A-06 10 50 17 85 0.70 tinggi 

7. A-07 - - 18 90 - - 

8. A-08 8 40 - - - - 

9. A-09 11 55 16 80 0.56 sedang 

10. A-10 - - 17 85 - - 

11. A-11 11 55 17 85 0.67 sedang 

12. A-12 4 20 13 65 0.56 sedang 

13. A-13 8 40 17 85 0.75 tinggi 

14. A-14 5 25 17 85 0.80 tinggi 

15. A-15 9 45 18 90 0.82 tinggi 

16. A-16 12 60 11 55 -0.13 rendah 

17. A-17 10 50 17 85 0.70 tinggi 

18. A-18 8 40 17 85 0.75 tinggi 

19. A-19 8 40 15 75 0.58 sedang 

20. A-20 11 55 14 70 0.33 sedang 

21. A-21 9 45 17 85 0.73 tinggi 

22. A-22 9 45 16 80 0.64 sedang 

23. A-23 6 30 19 95 0.93 tinggi 

24. A-24 6 30 19 95 0.93 tinggi 

25. A-25 9 45 18 90 0.82 tinggi 

26. A-26 4 20 16 80 0.75 tinggi 

27. A-27 9 45 18 90 0.82 tinggi 

28. A-28 5 25 16 80 0.73 tinggi 

29. A-29 7 35 17 85 0.77 tinggi 

30. A-30 7 35 13 65 0.46 sedang 

31. A-31 9 45 15 75 0.55 sedang 

32. A-32 - - 18 90 - - 

33. A-33 - - 18 90 - - 

34. A-34 - - 14 70 - - 

Rata-Rata 81,48 0,669 sedang 

Keterangan: 

A-1 = kode untuk siswa dengan nomor absen 1 

 = nilai dibawah KKM (KKM=75) 
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Siswa kriteria N-Gain tinggi : 16 (59,26%) 

Siswa kriteria N-Gain sedang : 10 (37,04%) 

Siswa kriteria N-Gain rendah : 1 (3,70%) 

 

siswa yang tidak mengikuti pretest atau 

posttest 

= 
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 HASIL REKAPITULASI 

TANGGAPAN GURU TERHADAP KEPRAKTISAN MODUL 

No. Pernyataan 

Skor yang Diperoleh 
Skor 

Maksimal 
Guru 

1 

Guru 

2 

Guru 

3 

1 Modul berbentuk pop-up dan smash book 

materi sistem reproduksi manusia praktis 

karena mudah dibawa oleh guru mata 

pelajaran dari ruang guru menuju ruang 

kelas. 

4 4 4 4 

2 Modul berbentuk pop-up dan smash book 

materi sistem reproduksi manusia praktis 

karena dalam penggunaanya tidak 

bergantung pada ketersediaan listrik 

sehingga apabila listrik padam kegiatan 

pembelajaran menggunakan modul tetap 

dapat berlangsung. 

4 4 4 4 

3 Modul berbentuk pop-up dan smash book 

materi sistem reproduksi manusia praktis 

karena mudah dibuka halaman demi 

halamannya. 

3 4 4 4 

4 Modul berbentuk pop-up dan smash book 

materi sistem reproduksi manusia praktis 

karena gambar yang terdapat dalam modul 

mendukung materi yang dijelaskan, 

sehingga pembaca tidak perlu lagi mencari 

gambar penjelas lain. 

4 4 4 4 

5 Modul berbentuk pop-up dan smash book 

materi sistem reproduksi manusia praktis 

karena materi disajikan secara ringkas dan 

jelas sehingga pembaca mudah memahami. 

4 4 4 4 

6 Desain modul berbentuk pop-up dan smash 

book materi sistem reproduksi manusia 

mudah ditiru sehingga guru dapat 

menerapkan desain tersebut pada 

pembuatan media pembelajaran lain. 

4 4 4 4 

7. Apabila modul berbentuk pop-up dan 

smash book materi sistem reproduksi 

manusia tersedia di sekolah, guru tertarik 

untuk menggunakan modul tersebut dalam 

kegiatan pembelajaran materi sistem 

reproduksi manusia. 

4 4 4 4 

Jumlah 27 28 28 28 

Rata-Rata 27, 67 28 

Persentase (%) 98,82 100 

Lampiran 32 
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P = 
 

 
 x 100% 

P = 
     

  
 x 100% 

P = 0,9882 x 100% 

P = 98,82% 

 

  

Kriteria hasil persentase angket 

P > 81,25%   = sangat efektif 

62,50% < P ≤ 81,25% = efektif 

43,75% < P ≤ 62,50% = cukup efektif 

25% < P ≤ 43,75%  = kurang efektif 

P ≤ 25%   = tidak efektif 
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DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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