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ABSTRAK 

Fatonah, Ana. 2016. Penerapan Biomagz sebagai Suplemen dalam 

Pembelajaran Sistem Reproduksi di SMA. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Dr. Lisdiana, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Drs. 

Supriyanto, M.Si. 

 

Majalah Biologi dapat mendukung pemahaman siswa tentang materi 

Biologi dan memberikan nuansa belajar yang menarik bagi siswa. Pembelajaran 

Biologi menuntut agar Guru mampu menghubungkan antara materi dengan 

kehidupan nyata siswa. Peneliti bermaksud menerapkan Biomagz sebagai 

suplemen dalam pembelajaran sistem reproduksi di SMA untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dan sikap peduli siswa pada kesehatan reproduksi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis penerapan Biomagz sebagai suplemen dalam 

pembelajaran sistem reproduksi di SMA terhadap hasil belajar dan sikap peduli 

siswa pada kesehatan reproduksi dan menganalisis hubungan antara hasil belajar 

pada materi sistem reproduksi dengan sikap peduli siswa pada kesehatan 

reproduksi. 

Penelitian ini merupakan  penelitian pre-experimental dengan desain 

penelitian yang digunakan adalah One-Shot Case Study. Populasi penelitian 

adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 11 Semarang. Sampel penelitian kelas 

XI MIA 1 yang dipilih secara simple random sampling dengan menggunakan cara 

undian. Data penelitian berupa hasil belajar yang diperoleh melalui tes tertulis dan 

skor sikap yang diperoleh melalui angket.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata hasil belajar  sistem 

reproduksi menggunakan Biomagz lebih tinggi dari KKM. Perbedaan rerata hasil 

belajar dengan KKM dianalisis dengan menggunakan uji-t satu sampel. Hasil 

analisis menggunakan uji-t satu sampel diperoleh besar thitung=8,851 dan 

ttabel=1,68830. Besar thitung > ttabel sehingga terdapat perbedaan signifikan antara 

hasil belajar dengan KKM. Sikap siswa dianalisis dengan membandingkan skor 

standar individual dengan rata-rata (mean) skor kelompok, dan didapatkan hasil 

bahwa siswa yang mempunyai sikap positif lebih banyak dibandingkan dengan 

siswa yang mempunyai sikap negatif. Hasil analisis korelasi hasil belajar siswa 

dan skor sikap menunjukkan bahwa nilai r sebesar 0,055 yang berarti bahwa 

hubungan antara pengetahuan dan sikap peduli siswa pada kesehatan reproduksi 

sangat rendah atau tidak saling berhubungan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, (1) 

rerata hasil belajar siswa materi sistem reproduksi menggunakan Biomagz lebih 

tinggi dari KKM dan penerapan Biomagz sebagai suplemen dalam pembelajaran 

sistem reproduksi di SMA dapat meningkatkan sikap peduli siswa pada kesehatan 

reproduksi, (2) tidak ada hubungan antara hasil belajar dan sikap peduli siswa 

pada kesehatan reproduksi. 

 

Kata kunci : Biomagz, kesehatan reproduksi, sikap peduli, suplemen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses 

belajar. Penggunaan media yang menarik dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psiokologis terhadap 

siswa (Arsyad, 2011). Buku-buku yang tebal dan kurang menarik dapat 

mengurangi minat baca siswa, sehingga perlu adanya buku-buku pelajaran yang 

dapat menarik minat baca siswa dan dapat digunakan sebagai sumber belajar 

mandiri. Salah satu bentuk bahan ajar yang mendukung proses pembelajaran 

mandiri siswa adalah majalah. Majalah Biologi dapat mendukung pemahaman 

siswa tentang materi Biologi dan memberikan nuansa belajar yang menarik bagi 

siswa. Belajar Biologi melalui majalah dapat dilakukan di luar maupun di dalam 

kelas, sehingga belajar Biologi menjadi fleksibel dan tidak kaku. Menurut Buzan 

(2010) warna yang lebih menarik akan merangsang proses pemikiran kreatif. 

Adanya majalah Biologi yang menarik diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan dan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang mendukung tentang penggunaan majalah sebagai bahan 

ajar pernah dilakukan oleh Suwarti et al. (2012) yaitu “Pengembangan Handout 

dengan Tampilan Majalah”. Hasil dari penelitian ini adalah handout dengan 

tampilan majalah dapat memotivasi siswa dan diminati oleh siswa karena handout 

ini disajikan dengan tampilan majalah yang dilengkapi dengan gambar dan tulisan 

berwarna. Handout dengan tampilan majalah dapat dipakai sebagai bahan ajar 

yang baik, dan dapat digunakan oleh siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. 

Siswa menjadi berminat dan termotivasi mengikuti pembelajaran Biologi dan 

memahami materi yang akan dipelajari.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asfuriyah & 

Nuswowati (2015) tentang pengembangan majalah sains berbasis Contextual 

Learning pada tema pemanasan global untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Hasil dari penelitian ini yaitu majalah berbasis Contextual Learning tema 

pemanasan global yang dikembangkan telah berhasil diterapkan, dan layak 

digunakan sebagai sumber belajar alternatif bagi siswa kelas VII SMP/MTs untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. Minat belajar siswa yang meningkat akan 

menghasilkan peningkatan pada hasil belajar siswa. 

Pembelajaran Biologi di sekolah menengah diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta 

proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. 

Penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar 

siswa, agar dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar 

yang tepat dan serasi bagi siswa (Hamalik, 2010). Suatu pengetahuan tambahan 

yang berhubungan dengan materi Biologi dan masalah kehidupan siswa 

diperlukan dalam pembelajaran Biologi. Pengetahuan tambahan tesebut 

dinamakan suplemen. Suplemen yang diberikan saat pembelajaran akan 

mempermudah siswa memahami materi yang diajarkan dan menambah 

pengetahuan yang menyangkut kehidupan sehari-hari siswa. Pemahaman materi 

dari siswa dan pengetahuan yang semakin luas akan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Biologi di SMA N 11 

Semarang, dijelaskan bahwa pembelajaran Biologi merupakan  pembelajaran yang 

berhubungan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga diperlukan suatu media dan 

bahan ajar yang tepat agar pembelajaran Biologi dapat tepat sasaran. Menurut 

Guru tersebut materi yang paling menarik bagi siswa SMA kelas XI adalah materi 

sistem reproduksi. Guru Biologi mengungkapkan bahwa dalam memberikan 

pembelajaran sistem reproduksi siswa diberikan tambahan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi, tetapi pengetahuan yang diberikan oleh Guru masih kurang 

maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pertanyaan yang diajukan 

oleh siswa mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan siswa tentang kesehatan 



 
 

 
 

reproduksi masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh  kurangnya penjelasan 

dari Guru tentang kesehatan reproduksi. Selain itu, pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi belum tercantum dalam buku teks ataupun bahan ajar pada materi 

sistem reproduksi. 

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja sangat diperlukan di 

sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku 

positif siswa tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan 

derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga 

dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Selama masa 

ini siswa harus lebih peka lagi dengan keadaan fisiknya, yang semula kurang 

mendapatkan perhatian khusus dalam perawatan, maka pada saat ini 

membutuhkan perhatian khusus dalam perawatannya (Wulandari, 2012).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Citrawathi (2007) pada SMA di 

Kecamatan Buleleng ditemukan bahwa sumber informasi remaja baik remaja putri 

maupun putra mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) paling banyak 

mereka peroleh dari guru (65,48%) dan dari media cetak (62,44%). Berdasarkan 

penelitian Rosidah (2008), mengenai pengetahuan tentang menstruasi pada remaja 

di Medan, mengungkapkan bahwa dari 52 responden 28,9% diantaranya 

berpengetahuan baik, 26,9% berpengetahuan cukup, dan 44,2% berpengetahuan 

kurang. Hal ini disebabkan oleh dari segi fisik dan psikologis, responden belum 

siap untuk memasuki usia remaja, informasi yang kurang dari orangtua, dan 

adanya anggapan bahwa pendidikan mengenai hal tersebut masih dianggap tabu 

oleh masayarakat. Dari kedua hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi terutama yang diberikan oleh 

Guru Biologi masih sangat kurang.  

Berdasarkan hasil observasi tentang “Pengetahuan dan Sikap Remaja 

terhadap Kesehatan Reproduksi” yang dilakukan kepada 74 siswa yang terdiri dari 

26 siswa laki-laki dan 48 siswa perempuan, kelas XII MIA di SMA N 11 

Semarang didapatkan hasil bahwa 61,5% dari jumlah siswa laki-laki dan 62,5% 

dari jumlah siswa perempuan dinyatakan berpengetahuan kurang tentang cara 

menjaga kebersihan dan perawatan organ reproduksi. Didapatkan hasil juga 



 
 

 
 

bahwa 43,75% dari jumlah siswa perempuan mengaku mengalami keputihan dan 

tidak tahu cara perawatan yang benar. Selain itu, 75% dari jumlah siswa 

perempuan mengaku bahwa setiap kali menstruasi mengalami gangguan sakit 

perut atau dismenore dan tidak tahu cara penanganan yang baik dan benar.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, timbul keinginan peneliti untuk 

menerapkan majalah yang bernama Biomagz sebagai bahan ajar tambahan atau 

suplemen dalam pembelajaran sistem reproduksi di SMA. Diharapkan dengan 

Biomagz ini hasil belajar siswa pada materi sistem reproduksi dapat meningkat 

dan sikap siswa lebih peduli pada kesehatan reproduksi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan Biomagz sebagai suplemen dalam pembelajaran 

sistem reproduksi di SMA terhadap hasil belajar dan sikap peduli siswa pada 

kesehatan reproduksi? 

2. Apakah ada hubungan antara hasil belajar pada materi sistem reproduksi 

dengan sikap peduli siswa pada kesehatan reproduksi? 

 

C. Penegasan Istilah 

Berdasarkan judul di atas, perlu diketahui dan dipahami beberapa istilah  

berikut ini. 

1. Biomagz 

   Biomagz merupakan salah satu bahan ajar berupa majalah yang di 

dalamnya berisi materi biologi dan pengetahuan yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari terkait materi tersebut. Menurut Riyani (2013), Biomagz 

adalah sutu bahan ajar yang berisi materi biologi kelas X SMA/MA, yaitu 

Eubacteria, Archaebacteria dan peristiwa-peristiwa di dunia yang berkaitan 

dengan materi dan sesuai dengan standar isi. Dalam penelitian ini, Biomagz 

merupakan bahan ajar tambahan atau suplemen yang berisi materi sistem 

reproduksi kelas XI MIA, permasalahan kesehatan reproduksi remaja, berbagai 



 
 

 
 

penyakit sistem reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksi. Suplemen 

dalam penelitian ini adalah pengetahuan tambahan tentang kesehatan reproduksi 

yang ada di dalam Biomagz dan tidak tercantum dalam bahan ajar lainnya.  

2. Hasil belajar 

Sudjana (2005) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diamati 

adalah hasil belajar kognitif berupa nilai posttest yang didapatkan siswa setelah 

menerima pembelajaran sistem reproduksi menggunakan Biomagz. Pengukuran 

hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan teknik penilaian tes tertulis 

dengan jenis soal berupa soal pilihan ganda.  

3. Sikap peduli pada kesehatan reproduksi  

Menurut Sarnoff dalam Sarwono (2000) mengidentifikasikan sikap 

sebagai kesediaan untuk bereaksi (disposition to react) secara positif (favorably) 

atau secara negatif (unfavorably) terhadap obyek-obyek tertentu. Sikap peduli 

terhadap kesehatan reproduksi adalah sikap siswa yang timbul setelah siswa 

memperoleh pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dari 

Biomagz, sehingga siswa berkecenderungan untuk lebih peduli terhadap kesehatan 

reproduksi dan tahu cara menjaga kesehatan reproduksi. Pengukuran sikap peduli 

siswa terhadap kesehatan reproduksi menggunakan angket berupa pernyataan-

pernyataan yang diturunkan dari indikator penilaian sikap. 

4. Materi sistem reproduksi 

Materi sistem reproduksi merupakan salah satu materi pokok dalam mata 

pelajaran biologi kelas XI tingkat Menengah atau Madrasah Aliyah (SMA/MA) 

yang diajarkan pada semester genap. Materi sistem reproduksi mencakup 4 ranah 

yaitu ranah spiritual yang terdiri dari Kompetensi Dasar (KD) 1.1 sampai 1.3, 

ranah afektif yang terdiri dari KD 2.1 dan 2.2, ranah kognitif yang terdiri dari KD 

3.12 dan 3.13 serta ranah psikomotorik yang terdiri dari KD 4.13 sampai 4.15. 

Materi ini meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertelisasi, 

gestasi, persalinan, pentingnya ASI, pengendali kehamilan serta kelainan/penyakit 

yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. 



 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis penerapan Biomagz sebagai suplemen dalam pembelajaran 

sistem reproduksi di SMA terhadap hasil belajar dan sikap peduli siswa pada 

kesehatan reproduksi. 

2. Menganalisis hubungan antara hasil belajar pada materi sistem reproduksi 

dengan sikap peduli siswa pada kesehatan reproduksi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa : hasil belajar  pada materi sistem reproduksi dan sikap peduli 

siswa pada kesehatan reproduksi dapat meningkat 

b. Bagi guru : guru dapat menggunakan Biomagz sebagai bahan ajar tambahan 

dalam pembelajaran biologi khususnya materi sistem reproduksi dan 

menambah pengetahuan guru biologi tentang kesehatan reproduksi 

c. Bagi sekolah : memberikan sumbangan dalam rangka peningkatan kualitas 

peserta didik khususnya dalam materi biologi 

2. Manfaat teoritis 

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada pembelajaran biologi utamanya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Selain mampu meningkatkan hasil belajar siswa, setelah penelitian ini usai maka 

diharapkan siswa lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan paham tentang 

bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Secara khusus penelitian ini 

diharapkan dapat memberi kontribusi pada bahan ajar tambahan dalam 

pembelajaran biologi. 

 

 

  




